DARILE IN MOLDOVA DE LA INTEMEIEREA STATULUI ŞI PINA
LA 1 74 1 (Il) *
N. GRIGORAŞ

1 . DAREA PE INTREPRINDERI

Pentru prima oară înt îl ni m o asemenea dare În secolul al XVIII-lea. Intreprinderile n-au
fost impuse pc ven i t după cum ar fi fost mai just, deşi acesta era excepţional de greu de
constatat, ci la o sumă fixă, după criteriul dominant de impunere al orînduirii feudale. Dintre
toate întreprinderile, care au funqionat în Moldova, fiecare moară a fost impusă, în anul
1 725, l a o dare În valoare de doi ugh i 1 .
Noua dare, numită "morărit" afecta, În primul rînd veniturile boierilor şi ale mănăstirilor,
care aveau în proprietate cele mai n ume roase mori. Dimitrie Cantemir a ronsemnat Lă
proprietarii de mori de pe malul Prutului dădeau anual marelui comis cîte 20 de imperiali. 2 •
Boierii �i mănăstirile n-au admis atît de u�or menţinerea unei dări care le reducea ve
niturile şi de aceea au intervenit pe l în gă Grigore II Ma tei Ghica ca s-o desfiinţeze. După
cum relatea;.ă Ami ras 3 şi Io n Neculce 4, Grigore II Matei Ghica a desfiinţat morăritul în că
din primul său an de dom ni e. Se p are că măsura lui a fo st respectată �i de ceilalţi domni ,
pentru că p în ă la jumătatea secc1lului al XVIII-lea nu se m a i aminteşte, sub nici o formă,
de vreo dare pc mori.
,

2. DARILE PE VENITUL COMERCIAL.
r n timpul orînduirii feudale, politica fiscală

a domni l or s-a concretizat pnn l.mpunerea tu
surselor de venit �i de produqie, a majorităţii veniturilor categoriilor sociale neprivi
legiate. Masa impozabilă se s ta bilea după numărul vitelor, stupilor, coşurilor de pe case, bu
toaiclor de vin, Întinderilor de teren cultivate etc.
Cele mai numeroase mtreprinderi comerciale ale timpului pe lîngă pră v � li ; l e ncgustcrilor
şi atelierele meşteşugarilor, au fost localurile în care se comercializau băuturile spirtoase, mai
ales vinul. Circiumile, in primul rînd, au fost impuse la mai multe dări. Evident că impu
nerea nu se făcea pe venit, care după mijloacele timpului se putea constata foarte greu, ci la
sume fixe. Principalele dări pe localurile in care se comercializau băuturi Le alcoolice au fost :
camăna, be,mănul, bourul, cepăritul, crîşm:iritul şi poate pivniceritul.
a) Camăna. Dacă în secolul al XV-lea şi al XVI-lea a existat o dare în ceară cunoscută
sub denumirea de camănă, suportată numai de locuitorii oraşelor, care se ocupau cu negoţul

turor

•

Pentru

darea

pc locuinţe. Vezi Cercetări istorice, voi. XI ( 1 980), p. 299-323.

1 1. Nc cu l ce, op. cit., p. 299.

D. Cantemir, Dscriptio Moldaviue, Ed. Academiei, 1 973, p. SO.
M. Kog;'i ln iceanu, Letopiseţe., voi. III, p. 1 ';7-1 58.
4 1. Neculce, Letopiserul (ării Moldovei, p. 304.
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de băuturi, încă de la începutul secolului al XVII-lea comtatăm că a fost extinsa ŞI m mediul
rural s. Trebuie recunoscut, însa, că o parre din documentele referitoare la perceperea ca
menei de la populaţia din mediul rural nu sînr prea clare, În sensul că nu se arată cine o
plătea 6• Scutiţi de camănă, pe un anumit timp, erau oamenii aşeza\i în sloboziile mînăstire� ti
sau boiereşti 7, ca şi posluşnicii mînăstirilor s. La 20 aprilie 1 639, cînd Vasile Lupu a acordat
o scutire pentru această dare celor 30 de posluşnici ai episcopiei de Radauţi, preciza urmă
toarele : "nici dmănarii să nu-i Învăluiască pentru camănă" 9•
Camănă cojodrească plăteau cojocarii care locuiau in sate 10. In afară de camănă şi caman:\
cojocărească, în documente sînt menţionate, încă de la 12 martie 1 627, camăna mare şi camăna
mică 1 1• Ce era una şi ce era alta, sau În ce constau nu putem şti. Dacă din documente reiese
că proprietarii de cîrciumi suportau şi o dare numită camănă, sîntem nevoiţi să ne punern
următoarea Întrebare : oare posluşnicii mănăstirilor, vecinii din satele mănăstireşti, boiere5ti
şi oamenii din slobozii erau cu toţii proprietari de circiumi sau plăteau această dare numai
acei care erau meseriaşi sau cîr,iumari ? Informa\iile documentare precizează că era o
"camănă pentru băutură" şi alta pentru "blănării" 12. La 30 august 1 633 Moise Movilă a
scutit de camănă pe locuitorii din satul Docolina, pentru că ţineau băutură pentru solii tare
treceau pe acolo 13. Deci, toţi locuitorii din acest sat aveau sau vindeau băuwri şi chiar dacă
nu aveau cîrciumi şi de aceea ar fi trebuit să plătească sau să dea camănă. In aceeaşi situaţie
puteau fi toţi vecinii. Dacă boierii proprietari de sate aveau cîrciumi proprii, trebuiau să
dea camănă, dacă nu erau scutiţi 14.
In septembrie 1 704 Mihail Racoviţă a hotărît să se plătească camănă, bezmăn şi cepărit
pentru toate circiumile din ţară, amdînd scutirile pe care le aveau boierii mari, şi mici, arhiereii
şi mănăstirile. Acelaşi domn a hotărît ca să. nu mai fie crîşmă scutelnică, a nimăruia pe la
tîrguri, în toată ţara, ca să aibă a da venitul tot deplin la domnie. Iară la ţară, de la cei mari
pînă la cei m�ci şi pînă la ţărahi, pe a cui moşie va fi crÎş�T�.Q,, aceluia să dea venitul. Iar de
camănă ce să lua la domnie să n-aibă a mai da, care de atunce aşa stă neclintit" 15•
La 10 mai 1 708 acelaşi domn fixînd dările care trebuiau să se plătească pentru băuturile
alcoolice, dispunea următoarele : "camămnă nu se va1 plăti nimănui din vinul ce se va vinde
Î';"' decursul anului, nici din vinul stăpimclui, nici din cel al oamenilor săi, oricîţi ar fi, pe
toată vremea anului sau şi pe timp de iarmaroc, nu se va lua nimic, nici de la stăpînul moşiei,
ni<.i. de la oamenii săi, nici o jumătate de ban " 16.
Etimologic, camăn.a. vine de la verhiul slav K.SM6Hh.
piatră, adică greutate,
măsură 17• La 23 martie 1 659 Gheorghe Ghica dădea mănăstirii Hlincea o "camănă mare··
l'entru lumînări şi tămîie 1a. Un dowment din 1 8 octombrie 1 74 7 arată că Grigore I I Matei
Ghica dăruise sihaşttilor de la Putna. anumite cantităţi de alimenlle, între care erau şi cinci camene
de peşte morun şi cinci camene de crap 19• Se pare că o camănă era t /5 dintr-o majă, care
•

=

6

D.l.R.A., sec. XVI, voi. IV, nr. 342.
Jbid�m , sec. XVI, voi. Il, nr. 220 ; Bibl. Acad., DXCI/25, DXCI/30 ; Arh. St. li5i,

CCCXXXIII/38.
7

Vartolomei Măzăreanu, Condica M-rii Voroneţ, p. 52 ; Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava,
; Bibl. Acad., LXXXVI / 1 6.
8 Arh. St. Buc., M-rea Aroneanu, 1 / 5 ; M-rea Bamovschi, V /7.
P M-rea Putna, nr. 6269 g.
1" Th. Balan, Documente buco-..cinene, voi. Il, p. 1 5 1 - 1 52, Bibl. Acad. ; XLif78.
1 1 Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XXIII ; M-rea Aroneanu, 115. Posluşnicii scutiţi de camăna mare şi camăna mică. ( 1 66 1 decembrie, 1 8).
12 L. T. Baga, op. cit., p. 1 57- 1 5 8. Pentru scutirea şi plata camenii mari" şi mici acor
dată unor cîrciumi din sate, vezi şi Arh. St. Buc., M-rea Bîrnova, 11/3, M-rea Bogdana,
XLII/ 1 0 ; M-rea Barnovschi, V/7.
13 Bibl. Acad. Filiala laşi, Fondul Spiridoni�. XXI/69.
14 N. Iorga, Studii Fi documm te voi. V, p. 225, Vasile Pleşca primeşte document pentru
Întemeiere de sat'. Pentru crîşma cu băuturi ce ar fi avut este scutit de camănă, bezmăn, bour,
cepărie ( 1 699 septembrie -4).
15 M. Kogălniceanu, op. cit., val . Il, p. 5 1 .
16 Th . Balan, op. cit., voi. III, p . 1 40-1 4 1 .
17 August Scriban, op. cit., p . 221 .
18 Paul Mihail, Docummte moldoveneşti gă5ite la Constantinopol, în "Cercetări istorice",
an. VIII-IX, nr. 3, p. 48-5 1 .
19 Th . Balan, op. cit voi. V , p. 47-48.
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i n Oltenia avea 30 de ocale 211. Dacă această greutate, adică şase ocale, se da de către nrCiu
mari, la Început În ceară, apoi valoarea ei în bani; arată una din curiozitătile de organizare ale
statului şi regimului fiscal feudal.
Slujbaşii care strîngeau sau încasau camăna se numeau cămănari. Şeful acestora era
marele c?imănar, unul din dregătorii de rangul al doilea 21. Informatia documentară referitoare
la perceperea camenii arată că era plătită in sp ecial de proprietarii localurilor în care �e co
mercia,!i:r.au băuturile ca : chervăsăriilc, pivnitele etc. <2. Fiindcă asemenea localuri aduceau
proprietarilor, călugări sau boieri, venituri foarte mari, ei au insistat să fie scutiţi 23.
Pc lîngă cîrciumi, unele mănăstiri şi episcopiile au obtinut scutiri de camănă şi pentru,
.. mescrcii " , adică măcelarii, cojocarii şi hoştinarii p roprii 24• Un document acordat mănăstirii Tr�i
Ierarhi are următoarea precizare : ,.iar ce va fi venitul camenii cei mari peste an" să-I ia
călugării 25• Aproape la fel sînt formulate şi scutirile acordate episcopiilor de Roman şi Huşi.
Scutirile de camănă ale acestora se refcreau la una sau două cîrciumi mari, la doi cojocari,
doi mesercii şi doi ho�tinari, sau la un cojocar, un meserciu şi un hostinar '-6 .
In ce consta camăna pe care ar fi rrebuit s-o dea sau s-o plătească aceşti rru:seriaşi
şi care era valoarea ei ? In acest sens avem o informatie de-abia din 25 iulie 1 74 1 , cînd Grigore
II Matei Ghica, referindu-se la brea�la blănarilor şi cojocarilor din Iaşi şi din alte oraşe,
"supăraţi" de cămănari, care le luau cîte patru lei şi doi potronici de om pc an, a hotarit c::!
nu "se cuvine a avea vr-o calc slujba camăna cu blănărie, de vreme ce camăna de la început
s-au obicinuit asupra băuturii şi a mesernitii" <-7. Deci, initial camăna a, fost o dare numai
pc cîrciumi şi măcelării, percepută În bani şi natură 2 B .
Mihail Racovită, m septembrie 1 704, a desfiinţat darea cameni i pentru circiumile din•
'oraşe şi de la ţară, înlocuind-o cu alte d:iri 29, totuşi la. 15 martie 1 7 10, este amintită camăna
cojocărească, de care erau scutiţi pre<Jţii armeni din Iaşi 30.
Această informaţie este importantă din două puncte de vedere, mai Întîi pentru că ne
arată că şi preotii din oraşe plăteau aşa-zisa camănă cujocărcască, nu numai cojocarii şi blănarii
şi În al doilea, pentru că o anumită măsură fiscală luată de un domn nu era numaidecît men
ţinută de urmaşii săi, care puteau reveni oricînd asupra ei.
Preoţii armeni au fost scutiţi din nou de camăna cojocărească în anul 1 7 1 5 31. Dar, ni
se pare şi mai curios că această dare se perce_pea din oraşe şi în timpul celei de a treia
domnii a lui Mihai Racoviţă 32, care pretindea ca o desfiinţase. De asemenea, deşi acest domn
anulasc toate scutirile de dări pentru circiumile din oraşe, pentru că - susţinea el - "toate
tîrgurile sînt domneşti " 33, totuşi urmaşii lui la, tron au început din nou să acorde asemcne.1
scuturi l4.
Camăna, care în anul 1 74 1 se ridica la patru lei şi doi potronici anual, pentru anumiţi
meseriaşi, era o dare foarte grea dacă ne gîndim Ja marele număr de obligaţii fiscale · pe care
le aveau de suportat aceştia. In 1 742 se plătea camăna cîte doi galbeni şi şapte potronici de
"căldare" sau de cazan de rachiu şi doi bani pentru vadra de vin sau J"Qied :>!1.
20 August Scriban, loc. cit.,
2 1 D.l.R.A., sec. XVII , voi. Ir, nr. 1 9.
2l

Bibl. Acad., LXXXII/8.
D.I.R.A., vol. cit., nr. 209.
24 Ibidem, voi. III, nr. 1 4 1 ; Arh. St. Buc., M-rea Bîrnova, XIIl/1 ; M-rea Barnovschi,
V /4 ; Melchisedec, Cronica Romanului, I, p. 303-304 ; Arh. St. Buc., Mss nr. 543/22,
543/25-26, 543/32, 543/65 ; Mss. nr. 578, f. 75 v.
� Arh. St. Buc., Mss. nr. 543132.
26 Ibidem, 543/65.
'.!1 N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 447.
2 B Arh. St. Buc., M-rea Coşula, VI/4 ; Mss. nr. 578, f. 1 50- 1 5 1 .
�9 M. Kogălniceanu, op. cit., voi. II, p. 5 1 ; "Buletinul Ioan Neculce", fasc. 3 ( 1 923),
p. 1 1 8 ; Th. Balan, op. cit., voi. I II , p. 140- 1 4 1 .
30 "Buletinul I o an Neculce", fasc. 8 ( 1 930), p . 7 1 .
3 1 N. Iorga, op. cit., voi. V I , p. 421-422.
32 Ibidem, voi. I-II, p. 95 ( 1 7 1 8, mai 21).
33 Th. Balan, op. cit., voi. III, p. 140-141 (1 708, mai 1 0).
34 N. Iorga, op. cit., p. 434, nr. 1634 ( 1 735-1735) ; Arh. St. Buc., M-rea Aroneanu,
1/1 3 ; idem, Mss. nr. 578, f. 45 ( 1 736, noiembrie, 15) ; N. Iorga, op. cit., p. 1 03 ( 1 74 1 ,
noiembrie 1 8).
35 C.C. Giurescu, Istoria Rom8njloT, voi. III 2, p. 677.
L"l
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In concluzie, în secolele al XV-lea ş i . al XVI-lea camăna a fost o dare în ceară şt seu
predată în naturi de proprietarii de circiumi şi măcelarii din oraşe. Din secolul al XVI I-Ic:t
a fost extinsă şi asupra ct rciumilor şi măcet:i.riilor din sate, dar şi asupra unui grup de
meseriaşi din sate şi oraşe, încasindu-se obişnuit în bani. fn secolul al XVIII-lea a existat
tendinţa ca darea să fie extinsă, din care cauză a dus la proteste, astfel că domnii au· fost
nevoiţi s-o desfiinţeze.
b. Bezmănul. S-a scris că bezmănul "era darea către proprietarul locului unde era
crÎşma" , plătit de .. tîrgoveţii, unde tîrgul era pe moşie domnească sau boierească" 36, iar bez
mănarii strîngeau darea de la "casele ce erau pe locul domnesc" 37. Definiţia dată bv.mănului
e prea generală şi poate fi interpretată greşit. Din ea nu rezultă c:i ar fi fost o dare, ci mai
mult o chirie a terenului. I n Moldova, bezmăn s-a numit şi o dare pe circiumile "de pe moşiile
domnului, boierilor sau mănăstirilor", pe lîngă "birul de ceară şi seu dat cuqii domneşti" 38 .
Ca obligaţie fiscală, bezmănul apare în prima jumătate a secolului al XVI I-lea 39 şi
constatăm că se plătea pentru pivniţele sau ci'rciumile în care se comercializau b:uturi 40 .
Bezmănul ca şi camăna se plătea şi pentru circiumile din sate 4 1. Domnii acordau scutiri de
bezmăn pentru circiumile mănăstirilor şi boierilor pe care le aveau În oraşe şi sate42• fn
documente bezmănul apare grupat, impreună cu camăna, cepăritul, bourul, braniştea 43, »bani
de loc agesc" şi alte "cheltuieli ce sînt pe crîşme" 44•
La 19 aprilie 1 657, desetnicii de stupi, gorştinarii, cămănarii, bezmZinarii şi olă
carii erau Înştiinţaţi de domn ca să lase În pace pe un jude de ţigani domneşti şi oa..,lllenii lui 45. După acest document am putea trage oare condu,.. i a că judele amintit şi
oamenii lui, dacă n-ar fi fost scutiţi, trebuiau să plătească bezm::inul, Împreună cu cele- .
!alte dări ? La 27 iulie 1 665 Eustratie Dabija scria dregătorilor, care umblau cu slujbele
domneşti la ţinutul Hîrlăului, ca s:J lase În pace un om st răin, adus de călugării de la mănăs
tirea Pîngăraţi, pentru viile de la Cîrjeşti, fiindcă îl scutise de dajde, zloţi, lei, taleri, galbeni,
orţi, bezmăn şi de celelalte dări 46• Totodată domnii acordau şi scutiri de bezmăn unui nu
măr de sate mănăstireşti cu vecini 47, ţăranilor care s-ar fi aşezat în slobozii 48, precum şi
posluşnicilor 49. Un doc'clment din 20 noiembrie 1.703 cuprinde o serie de scutiri acordate de
Mihail Racoviţă la _, 0 de posluşnici ai mănăstirii Galata, În care se arad că pentru o cîr
ciumă pe care ar fi avut-o În acel sat, "să fie În pace de camănă, bezmăn, cepărie şi
bour" so. Este aşadar, clar că bezmănul era o dare plătid pentru localurile din oraşe şi sate
În care se vindeau b!uturi. Un cronicar a scris că bezmănul, cămăna şi cepăria erau dări
plătite pentru circiumile din oraşe şi sate şi că se obişnuia ca cele boiereşti sau mănăstireşti
să obţină scutiri 51. Se Încasa bezmăn şi de la circiumile deschise temporar În localităţile unde
se ţine11i iarmaroace 5! şi de la cei care vindeau în tîrguri, mied sau alte băuturi 51•·
Nu se poate preciza cuantumul acestei dări, pe care o Încasau bezmănarii.

36

37

38
39
40

Melchisedec, Cronica Hu�ilor, p. (.0.
Ibidem, p. 4:J.
A. Scriban, op. cit., p. 167.

Arh. St. Buc., M-rea Barnovsch i, V j4.

Ibidem.
41 Ibidem, 11/3.
42 ldem, M-rea Galata, XIV/25 ; M-rea Agapia, I/8, 9 ; N. Iorga, op. cit., voi. VI,

p. 225, 434.

4 3 Jdem, M-rea Bîrnova, XII/2 ; M-rea Bogdana, XLII/10 ; M-rea Socola, Vl/7 ; M-rea
Aroneanu , I / 1 2 ; N. Iorga, op. cit., voi. I-II, p. 95.
44 Arh. St. Buc., Mss. nr. 5 78, f. 1 20.
45 Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XXXIII/ 1 5 .
46 ldem, M-rea Pîngăraţi, I I I/ 1 00.
47 1. Antonovici, op. cit., voi. IV, p. 1 0 1 - 1 04 ; Arh. St. Buc., M-rea Barnovschi; I/4;
Bibl. Acad., XLVI/ 1 3 3 etc.
48 Revista Theodor Codrescu", an. IV ( 1 934), p. 99-1 00, Mechisedec, Cronica lfufi[or,
p. 54-55.
4 9 Bibilioteca centrală de stat, nr. 347 ; Arh. St. Buc., M-rea Aroneanu, I ;5.
.
50 Arh. St. Buc., M-rea Barnovschi, V /7.
51 M. Kogălniceanu, op. cit., voi. II, p. 5 1 .
52 Th. Balan, op. cit., voi. III, p . 140- 1 4 1 .
53 N . Iorga, op. cit., voi. VI, p . 3 1 1 .
..
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c. Bourul şi cepăritul. In legătură cu comercializarea vinului s-au plătit· şi alte dări
denumite : bourul şi "cepăria". Bourul, indica măsura de capacitate numită cot, cu care
vădrarii calculau capacitatea butuaiel or de vin în podgorii. O d"re denumită "bour" sau
"bouăr", plătită de proprietarii de cîrciumi sau pivniţe, indică şi existenţa unui corp de slu�
jitori ai visteriei, Însărcinaţi cu constatarea cantitătilor de vin care se comercializau. S-a sus
ţinut ?e un cercetător mai vechi că "bouarii puneau bourul pe vase, adică pecetea dom
neasca�, 54•
Bourul , ca dare s-a introdus spre sfîrşitul secolului al XVII-lea şi este menţionat frec
vent în timpul domniilor lui Gheorghe Duca ss, Constantin Duca 56 şi Antioh Cantemir 57.
Dacă În documentele lui Constantin Duca este amintit numai "bourul", ca dare plă
tită l a comercializarea băuturilor alcoolice În cîrciumi sau pivniţe, în ale lui Antioh Cantemir
apare şi "cepăria" sau cepăritul 58. De la acest domn sînt numeroase informaţii din care se
constată existenţa simultană a "bouru!ui" şi "cipăriei", ultima denumită şi "cepărie" sau
"cepărit", ca obligaţii fiscale ale proprietarilor de circiumi din oraşe şi sate, fie boieri sau
mănăstiri, dacă nu obţinuseră scutiri 59.
Mihail Racoviţă a menţinut aceste obligaţii fiscale 6°. In cronica atribuită lui Nicolae
Costin se menţionează că În prima domnie a lui Mihail Racoviţă ( 1 703- 1 705) "cepăria" ar fi
fost plătită de cîrciumarii din toată ţara, deşi mai înainte cîrciumile din oraşe ale boierilor,
mănăstirilor şi ale membri)or înaltului cler erau scutite 6 1. Cămănarii Încasau camăna, "bez
mănul, cepăria" şi alte dări, ne informeaza un document din 10 mai 1 708 62, dar la 26
decembrie 1 7 1 0 alături de cămănari sînt menţionaţi bezmănarii şi "ceparii" 6l. S-a afirmat că
"ceparii" erau slujbaşi ai fiscului care înainte de a fi început un vas cu băutură îi "dau
cep" , îl coteau şi "primeau darea ce era pusă pe numărul vedrelor ce cuprindea" 64• De-abia
din timpul celei de a doua domnii a lui Grigore Il Matei Ghica {·1 73�- 1 74 1 ) sîntem
informati că vei cuparul - deci marele paharnic - percepea "slujba bourului de l a toate
cîrciumile, ori cu ce fel de băutură s-ar afla şi la iarmaroace ce s-ar face peste an., . Să
ia bourul de Ia fiecare cÎrciumă cîte 44 bani şi două ocă drepte de băutură" fS.
Despre cuantumul cepăritului avem informaţii din anul 1 683, că se ridica la 20 parale
pentru vadra cu rachiu, care se vindea în oraşul Huşi 66. Cu parul, adică "paharnicul z.ilnic al
domnitorului şi mai mare peste pivniţele" cuqii domneşti avea şi obligaţia, de a da cîrciu
marilor măsuri de capacitate "drepte şi pecetluite cu pecetea domnească". Dacă constata că
vreun negustor vindea cu măsuri mai mici decît cele stabilite, îi aplica pedeapsa cuve
nită 67• "Bourul" şi "cepăritul", ca dări sînt menţionate documentar doar pînă în anul 1 74 1 .
Asupra băuturilor puse În vînzare pe cîrciumi ş i pivniţe mai grevau ş i alte dări. Cu
această ocazie şi pîrcălabii urmăreau să-şi sporească veniturile, încasînd cîte 20 de bani şi
l uînd cîte două ocă de vin sau de .. horilcă" de fiecare bute. Dar nu luau numai "acele două
ocă, cum era obiceiul , ce lua nişte tidve mari, de cîte patru cinci ocă, de jăcuia oamenii şi
neguţărnrii spărgîndu-le buţile". Constantin Mavrocordat, în domnia a doua ( 1 74 1 - 1 743),
a desfiinţat acest obicei hotărînd ca pîrcălabii să încaseze numai doi potronici de car 68.
Transporturile de vinuri de la podgorii spre locurile de comercializare, la trecerea prin
anumite localităţi, erau impuse la alte taxe ca : "ortul Trotuşului" şi "pîrcălăbia" 69, sau la

54

Melchisedec, op. cit., p. 5 1-52.

56

Arh. St. Ruc., M-rea Bogdana, XLII/10.
/dem, M-rea Socola, VI/7.
Ibidem.
N. Iorga, op. cit., voi. V, p. 225 ; Gh. Ghibănescu, op. cit., voi. XXII, p. 56-57.
Arh. St. Buc., M-rea Barnovschi, V /7.
M. Kogălniceanu , op. cit., voi. I l , p. 5 1 .
Th. Balan , op. cit., voi. III, p . 1 40-14 1 .
Ibidem, p . 1 59-160.
Melchisedec, op. cit., p. 52.
N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 444.
Melchisedec, op. cit., p . 53.
D. Cantemir, op. cit., p. 209.
1. Neculce, op . . cit., p. 387
N. Iorga, op. cit., p. 426-427.

ss Ibidem, p. 70.
57
sa

59
60

61
62

63
64
65
66

67

6&

69

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

322

N.

GRIGORAŞ

6

o taxă de doi potronici de car şi cîte o ,.tidvă de vin• 10. Asemenea taxe variau după loca
lităti şi puteau fi mai mari 1 1,
d. Crişmăritul. Mihail Racoviţă a fost primul domn care a impus circiumile la plata
unei dări fixe, cunoscută sub denumirea de crîşmărit. Grigore II Matei Ghica, la Începutul
primei sale domnii, ar fi desfiintat această dare, Împreună cu alte inovaţii fiscale ale înain
taşului său 72, Nu cunoaştem cuantumul crîşmăritului În timpul domniei lui Mihail Raco
viţă, dar cînd a fost reînfiinţat de Grigore II Matei Ghica, se pare la începutul anului
1 736, se urca la cinci lei de cîrciumă 73, Deosebit de interesant esre faptul că la s fîqitul
anului 1 736 Grigore II Matei Ghica a obligat pe proprietarii de cîrciumi să mai plătească
încă cinci lei 74, adică În tora! zece lei. Boierii şi mănăstirile, carea aveau cele mai multe
cîrciumi i-au criticat inovaţia fiscală.
e. Pivniceritul. Se pare că a existat o dare specială pentru pivniţele cu vinuri sau în
care se vindeau sau depozirau vinurile şi celelalte băuturi alcoolice, numită pivnicerit. O indi
caţie despre existenţa pivniceritului avem din 28 mai 1 604, cînd e amintit un oarecare
Lupul , fiul lui Cristian pivnicer din Cetatea Sucevei 7�. Pivnicerul era "mai mare peste Îngri
jitorii cămărilor cu vinuri" şi activa "sub ordinele cuparului domnului".

DARILE

IN

BANI PE PROPRIETATEA CULTJIIATA

Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea au fost impuse şi o parte din proprietă
�ile funciare cultivate, a căror exploatare, aducea anumite venituri, prin comercializarea pro
duselor. Sumele la eare au fost impuse asemenea exploatări nu au fost progresive, nici după
venit, ci fixe, pe întindere, de exemplu pogonul. De aceea şi dările s-au numit "pogonărit".
ln această (at<:!!;Orie de dări intră : dajJea grădinilor, pogonilritul pe vii, pogonul de p:ipuşoi
şi p,'iring, tutunăritul, uşurul şi poate prirăcăritul.
1 . DA}DEA GRADINILOR

Despre existenţa unei dări pe grădini ( p rin grădină trebuie să se Înţeleagă terenul pe
care se cultivau legume), numită dajdea grădinilor, sînt'em informati numai dintr-un singur
document cu data de 1 8 decembrie 1661, Nu se .indică suma la care au fost impuse ase
menea culturi. De această dare, dup:i document\ \ cu data amintită, se scuteau posluşnicii
mănăstirii Aroneanu de lîngă Iaşi 76,
2. POGONARJTUL PE VJJ
Viile au fost impuse şi la contribuţia în bani, pe Întindere, cunoscută sub numele de
pogonărit, căruia ulterior, i s-a mai adăugat vădrăritul. Pogonăritul pe vii a fost irurodus
de Eustratie Dabija, un domn caie cunoştea veniturile aduse de cultura viţei de vie şi căruia-i
plăcea vinul. Deşi boierimea ţării 1-a ales domn şi a fost considerat de ea ca un ,.domn bun",
pentru că ,.era tuturor cu bine şi nu era nici un boier În prepus sau în minciuni" la dînsul,
şi nici "ţara nu era împresurată cu dările În acea vreme", totuşi fiindcă ştia "din boierie că
au oamenii săraci dobîndă bună din vii, din toate cele rele, au scornit şi el acest obiceiu rău
de vii , de pogonul de vie cîte un leu să deie. Care de atunce s-au tras multă vreme' la mulţi
�mni" �
Un alt cronicar a consemnat că deşi "În zilele acestui domn s-au scornit şi pogonări
tul din vii, însă numai în două rînduri s-au luat. . . Eară pe urmă cu mare blestem au
70

Arh. St. Buc., M-rea Pîngăraţi, I I I/1 1 3 .
71 Idem, M-rea Neamţ, CXXXII/ 1 8 ; M-rea Barnovschi, VI/9 : N. Iorga, op. r.it.,
p. 209.
72 I. Neculce, op. cit., p.' 304.
73 Ibidem, p. 336.
74 Ibidem, p. 359-360.
75 D.l.R.A., sec. XVII, voi. I nr. 225.
16 Arh. St. Buc., M-•..:a Aron �anu, I/5.
77 I. Neculce, op. cit., p. 32.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

7

DARILE IN MOLDOVA PINA LA 1741

323

legat şi au lăsat să nu mai fie pogonant pe vii" 78. Nu se poate verifica această afirmaţie
pentru faptul că nu sînt alte informaţii din care să se poată trage concluzia dacă, cu ade
vărat, În cei cinci ani de domnie ( 1 66 1 - 1 665) Eustratie Dabija a încasat pogonăritul numai
de două ori. Deşi el a hotărît ca noua dare să fie desfiinţată, dispoziţia lui n-a fost ţinută
În seamă de domnii care i-au urmat la tron. Astfel Constantin Cantemir a reintrodus pogo
năritul fiindcă ţara era Împărţită, "puţină şi stricată de neprietenii împărăţiei" , şi îi venea
foarte greu să facă faţă tuturor cererilor turceşti, în special pentru aprovizionarea Cameni
ţei. Deci, găsind " izvoJul Dabijei vodă, pogonăritul de vii, de au scos şi Cantemir vodă în
ţară pe vii, de au dat şi dau toţi cîte un taler de pogon, cine are vii". Constantin Cantemir
Însă a dispus ca proprietarii de vii să plătească pogonăritul o dată la doi ani, sistem de
impunere pe care l-a menţinut pînă la sfîrşitul Jomniei" 79.
Mihail Racoviţă, În domnia a doua ( 1 707-1 709) a " adaos" adică a urcat pogonă
ritul pe vii "cu un zlot mai mult peste leu, de au dat bieţii oameni, cei cu viile, cîte un
galben de pogon şi tare oftau şi se văetau şi ei n u ştiau ce li se găta. la. cap•, fiindcă ,.la
vremea culesului le-au eşitu şi vedritul cîte patru bani de vadră şi uitasă pogonăritul 80,
Probabil din cauza unor numeroase plîngeri, În jurul anului 1 71 4 Nicolae Mavrocordat a
redus suma percepută de Mihail Racoviţă şi a încasat numai cîte 20 de bani de fiecare
pogon de vie, deşi
cu doi ani mai înainte hotărîse desfiinţarea dării81. In anul 1 71 5 a
dispus iarăşi desfiinţarea ei 82.
Este destul de curios faptul că din vremea celei de a treia domnii a lui Mihail Raco
viţă nu sînt indicaţii că s-ar fi Încasat pogonărit. Totuşi e sigur că s-a perceput fiindcă la
Î nceputul domniei Grigore I I Matei Ghica ( 1 726- 1 73 3 ) a scutit o parte din mănăstiri de
pogonărit 83. Mănăstirile au solicitat asemenea scutiri după ce darea căpătase un caracter
permanent. Urma_şul lui Grigore II Matei Ghica, Constantin Mavrocordat, a menţinut pogo
năritul 84, însă a scutit mănăstirile pentru un anumit număr de pogoane. De exemplu, mănăs
tirea Trei Ierarhi a fost scutită mai Întîi pentru opt pogoane de vie 83 şi În a doua domnie
pentru 1 2 pogoane de vie 86 . Asemenea scutiri au obţinut m:\năstirile A roneanu 87 şi Bag
dana 88. Manolache Drăghici afirmă că Grigore al II-lea Ghica a desfiinţat pogonăritul vii
lor, lăsînd numai vădrăritul , considerînd că se face mare asuprire locuitorilor proprietari de
vii obligaţi s:i plătească două dări pentru acelaşi produs, astfel că multe vii fuseseră lăsate
în paragină 89.
Pogonăritul n-a fost desfiinţat În anul 1.741 de Constantin Mavrocordat, fiindcă s-a
încasat şi după această dată 90,
3. FALCERIA
ln legătură
întt-un document
plăti gorştina de
nevoi.tă să vîndă

cu pogonăritul trebuie pusă şi falcea de vie, adică /ălceria, cum i se spune
din 1 septembrie 1 668. La data aceasta mănăstirea Putna, neavînd cu ce
oi în bani şi ./ălceria de vii", tot în bani, ,.cîte un taler pe falce", a fost
un sat lui Ureche mare vistiernic, cu 250 lei, zece boi buni şi un cal 9 1,

71 M. Kogălniceanu, op. cit., p . 4.
79 Ibidem, p. 38.
10 Ibidem, p. 57.
B 1 Axintie Uricarul, op. cit., p. 1 65 .
82 Ibidem, p. 1 74-175.
83 Arh. St. Buc., M-rea Aroneanu, 1/ 1 1 .
84 1 . Neculce, op. cit., p . 323.
15Arh. St. Bac., Mss, nr. 578, f. 440.
86 Ibidem, f. 45 ( 1 736, noiembrie 1 5).
87 ldem, M-rea Aroneanu, 1 1 1 3.
N ldem, M-rea Bogdana, XXXII/1 .
89 Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani, tomul I l , laşi, 1 8 57,
p. 1 5 .
9 0 Uricarul, voi . I I, p . 1 1 4- 1 20 ( 1 743 , aprilie, 20).
91 �h. Balan, op
: cit., v<ll.. III, n.r. 27, p. 37-38. Călugării au căutat si con
semneze 10 actul de vmza.re că tranzaCţia nu putea fi anulată, fiindcă ei n-au făcut-o
,.pentru vre-o zburdăciune, ce de mare nevoe şi greutate sfintei mănăstiri" ; Uricarul, voi. 1
p. 1 30- 1 35. Grigore Calimachi, În hrisovul din 1 764, referindu-se la dările puse pe vii

:
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4. POGONUL DE PAPUŞOJ ŞI PARTNG
Constantin Duca, În prima domnie, ar fi introdus o dare nouă, în valoare de doi oqi
pe fiecare pogon de păpuşoi. In cronica atribuită lui Nicolae Costin se susţine că introdu
cerea dării s-a datorat faptului că "la oameni se Împuţinase boii şi sărăcimea, cîtă era În
ţară, se-nvăpse de-şi făcea ogoare cu sapa prin păduri şi prin selişti, pe sub păduri, de
semănau păpuşoi şi cu acea hrană se ţineau ; iară la plugu a ni mărui nu vrea să umble.
Şi mai multu pentru această pricină, cu tot sfatul, au socotit de s-au scosu pogonăritul pe
păpuşoi" 92.
Ion Neculce mai adaugă că În anul al doilea al domniei lui Constantin Duca , deci În
1 694, muntenii văzîndu-) "de lucruri slabe ce avea de la Po a r t ă li cercau banii pe care li
împrumutase. Voind să le plătească banii împrumutaţi .,au scos pe pogonul de păring ce-l
făceau oamenii cu sapele prin curături să nu moară de foame, . . . cîte un zlot". Neculce
considera asemenea măsuri ca "lucruri deşarte şi fără nici o socoteală sau vreun spor, să
poată să ridice nevoia" 93.
"

5. TUTUNARITUL
Nu se ştie p re c is de cînd a început să se cultive tutunul În Moldova. La 5 iulie 1 688
sînt amintite grădinile "de tutun" d i n care proprietarii locului luau dijmă 94• Tutunăritul,
ca dare, pentru suprafeţele de tutun cultivate, este indicat pentru prima oară În anul 1 694.
Noul impo1it, i ntrodus de Constantin Duca, se urca la 4 lei pentru fiecare pogon de tutun95.
Intr-o cronică se consemnea1.ă că domnitorul Constantin Mavrocordat, În domnia a treia din
Moldova ( 1 748-1 749), a scos peceţi pe pogonul de tutun, "care lucru n-a fost În pămîntul
Moldovei" 96,
Tutunăritul se încasa în luna lui august 97• Nu se cunoştea l a cît se urca suma totaiă
a acestei dări În Moldova, spre deosebire de Muntenia, despre care Carra dă date aproape
sigure, pentru primele deceni i din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 98•
In Moldova, din mortasipia care se plăte a pentru mărfurile vîndute În oraşe, se constată
că produqia de tutun era destul de mare. In anii 1 740- 1 74 1 tutunul se aducea la vînzare
în oraşe cu carul, pentru care se plătea doi potronici şi în plus se dau in natură şi cîte două
ocă de tutun de fiecare car 99.
6. Intre :m i i 1 7 1 6- 1 726 s-a introdus o dare în natură, o . dijmă, pentru semănăturile
făcute de tătari in cuprinsul celor 32 de ceasuri. Darea s-a numit uşur, ş i s-a perceput pînă
la izbucnirea războiului din anii 1 768- 1 774 100.

6. PRISACARITUL
Deşi pentru stupi se plătea desetina, deserina îndoită, şi se dau anumite cantităţi de m1erc
şi ceară, Mihail Racoviţă a introdus o noua dare cunoscută sub numele de prisăcărit, adir.i
pentru t e ren ul unde erau aşezaţi stupii vara . . . A sco r n i t multe lucruri noi" Între care . a scris
cronicarul Alexandru Amiras, şi "prisăcărit" , În sumă de doi unghi de prisacă 10 1 . "Cu prisă-

susţinea că erau "obiceiuri rele şi aducătoare de stricăciuni obştei", pentru că "mai înainte
vreme era obiceiu de se lua şi pogonărit pe vii, lucru cu năpaste şi peste dreptatea lui
Dumnezeu, şi se scotea În toţi anii de plătea ş i pămîntul şi apoi şi pe roada ce eşia, vinul,
mai plătea .)i vădrărit , care acesta socotind-o şi alţi · luminaţi domni de m:ai înainte, �i
găsind-o fără nici o cale ş i dreptate, au legat-o prin hrisoavele domneşti şi cu mare blestem
ca să nu mai fie pogonărit de vii niciodată " . Se fereşte să spună însă care au fost domnii
care au hotărît desfiinţarea pogonăritului şi cînd s-a făcut.
92 M. Kogălniceanu, op. cit,, p. 40.
93 1. Neculce, op. cit., p. 1 23.
94 Arh. St. Iaşi, CCCXXXIX/5, p. 968-969.
9S 1 . Neculce, op. cit., p. 1 22.
96 M. KogăLniceanu, op. cit., voi. III, p. 2 1 5 .
9 7 C. Calmuschi, op. cit., p . 1 28.
9 & Ibidem, p. 1 29.
99 N. Iorga, St11dii şi documente, voi. VI, p. 449-450.
100 Bibl. Acad., Mss. nr. 237, f. 667 ; C. C. Giurescu, op. cit., p. 66).
lOt M. Kogălniceanu, op. cit., voi. III, p. 1 40.
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căritul şi cu desătina au stinsu stupii oamenilor" lOZ. Şi Neculce a consemnat introducerea acestei
noi dări în domnia a treia a lui Mihail .Racoviţă ( 1 7 1 6 - 1 726) 103 .
pîndu-şi__ se!ln:!a că pc stupi sînt prea multe dări ceea ce ar fi dus probabil la parasuea
aceste1 ocupaţu ŞI, m al doilea rînd, pentru că boierii şi mănăstirile aveau multe prisăci, Gri
gore II Ghica, se pare, lhiar la începutul primei sale domnii moldoveneşti ( 1 726-1 7.\ 3 ) a
desfiinţat prisăcăritul Împreună cu alte inovaţii fiscale ale lui Mihail Racoviţă 104•
Prisăcăritul s-a plătit numai în bani şi numai pe pris5ci, neţinîndu-se seama de numărul
stupilor.
DARILE DE PRODUCŢIE
Organizarea de stat feudală în general s-a caracterizat prin impunerea tuturor venitu
rilor ţăranilor şi a celorlalte categorii sociale neprivilcgiate şi uneori chiar a celor privik
�ate. Adevărata avere personală de care ţăranii puteau dispune erau animalele şi de aceea, au
l ost impuşi pentru aceste bunuri, după număr şi produse. Introducerea dărilor pe animale şi
pe alte surse, ca de exemplu produqi31 de vin, ar fi fost echitabilă dacă ar fi existat o pro
gresivitate de impunere, în raport cu numărul şi producţia, deoarece ţăranii au plătit mai mult
pentru acelaşi număr de bunuri ca şi pentru aceeaşi cantitate de produse decît boierii şi mă
năstirilc.
Dările cele mai cunoscute pe animale, la Început, au fost acelea pe oi şi porci, iar din
a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi pe vitele mari. Animalele, produsele lor şi vinul
au fost impuse fiindcă se comercializau uşor, pe cînd producţia de cereale era Înghiţită în
cea mai mare parte de monopolul turcesc, deşi nu este exclus ca şi aceasta să fi fost supusă
la plata unei dări. Deşi din a doua jumătate a secolului al XV-lea a existat tendinţa transfor
mării dărilor în natură, în bani, totuşi au rămas unele care au continuat să fie percepute in
natură. Dar, pe măsură ce ne apropiem de mijlocul secolului al XVIII-lea numărul acestora
scade.
Din punct de vedere al destinaţiei aceste dări se pot grupa în două categorii, pentru
domni şi pentru turci. In prima grupă intră : dcsetina din vin, una din cele mai vechi dări în
natură cunoscute în Moldova, apoi, ceara, mierea, untul, său!, pieile, sulgiul, ia)oviţa, fală
ritul, darea pc găini şi alte păsări, caii domneşti, butea de păcură şi poate şi altele. Să nu
se creadă însă că toate se strîngeau numai
pentru domnie. Mari cantităţi din aceste bunuri
percepute sub formă de dări în natură luau drumul Constantinopolului. Dintre acestea cităm :
ceara, untul, mierea� scul, chilelc, berbecii, boii Împărăte�ti şi caii împărăteşti.

1.

DESETJNA

Cea mai veche dare directă, in natură, cunoscută pînă ·astăzi este desetina din vin ( 1
septembrie 1 429) 105 , după care urmează desetina din albine ( 3 1 iulie 1 4 3 1 ) 106 sau zeciuiala
din stupi ( 1 8 august· 1 4 38) 107, care este totuna· cu dcsetina "de la albine", desetina din porri
( 1 446, martie 1 1 ) tos, desetina din albine şi din porci" ( 1 4�4, decembrie, 8). La 8 iulie 1 45 3 ,
însă, se preciza că anumiţi săteni nu vor da gorştină din porci, care se menţiona deosebit de
desetina din albine şi vin 109, deşi la 8 decembrie 1 4 5 4 satele mănăstirii Neamţ nu aveau să
dea .nici deseatina de albine şi nici din porci " uo.
.

lOl

Ibidem.
1 . Neculce, op. cit., p. 298-299.
104 M. Kogalniceanu, op. cit., p. 1 5 7- 1 5 8.
10s
D.I.R.A., sec. XIV, XV, voi. I, nr. 96. Alexandru cel Bun dăruieşte mănăstirii Neam
ţUlui " 1 2 poloboace din vin din desetina Neamţului " . Innoirea acdeia$i danii la 23 decembrie
1 4 30 (Ibidem, nr. 1 02, 236, 280, 285, 307, 3 1 0) .
106 Ibidem, nr. 1 06, 1 9 3 , 3 1 2, 323, 3 32 , 343, 366, 396
1(1] Ibidem, nr. 1 87, 329 şi 355.
108 Ibidem, nr. 260.
109 Ibidem, nr. 3 1 8 .
liO Ibidtm, nr. 324.
1 03
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Desetina vine din cuvîntul slav AGC-1\Tb. , care înseamnă zece 1 1 1, a zecea 112, adică dij
1 1 3 , cuvenită domn u lui �au proprietarului respectiv, din toate p rod u sele, nu numai din mie
rea de albine. După N. I orga acest impozit şi numele lui a f o st împrumutat de români de
l a unguri, deşi il aveau şi sla!Vii, sub denumirea de desetină 1 14 •
ma

Două documente, unul din 7 aprilie 1 4 5 8 1 15 şi altul din 9 iulie 1 449 1 16, pun în le
gătură desetina cu "berbîn{a de miere". Pasajele respective au următorul cuprins: "nimeni din ba�
ierii noştri sau deseatnic să nu indrăznească să ia desetina din stupi, nici berbîn{a de miere, nici
prisăcarii să nu-i supere cu nimic", "şi toate berbîn{ele de miere ce vor fi din satele lor" . să
fie ale m:inăstiri i. După aceste două pasaje s-ar părea că mierea se aduna în berbîn{e (un fel
ele butoiaşe) 1 1 7 . Oare berbin{a însemna o dare nouă, pe lîngă elesea.tină ? 1 18 . Totuşi nu
este exclus ca deseatina din stupi să fi fost o dare pe numărul de stupi, iar "berbînţa de miere"
a zecea parte din produsul lor 1 19• Deci, ele pe acuma, aceeaşi sursă de venit ar fi fost atinsă de
o dublă impunere. Dacă desemicii adunau darea pe stupi, după număr, adică desetina, atunci
ducerii strîngeau mierea cuvenită domnului, berbînţa de miere 120.
Mierea din prisăcile domneşti o colectau brănişterii 12 1.

O îndoi al ă în privinţa existen{ei a două dări deosebite pe stupi, sub denumirea de de
setină şi berbin{ă, lasă documentul din 9 iulie 1 466, prin care Ştefan ce l Mare Întărea mănăstirii
Proba ta, Între altele, "şi to ate berbînţele de miere din deseatina ce va fi din satele lor", a;clică
ale călugărilor 122 . După acest p asaj s-ar În{elege că exista doar o singură dare, desetina, · din
care un număr de berbîn1e se daruiseră mănăstirii.
La 4 ap ri l ie 1 488 Episcopia de Roman lua de la locuitorii din satele Leucuşeni şi Pra
gomireşti, desetină 9in varză, precum şi din peştele proaspăt pescuit de aceiaşi 123 ,
Relatărilt documentelor cu privire la perceperea desetinei din stupi, sînt următoarele :
"Să nu se ia desetina din albinele mănăstirii" ( 3 1 iulie 1 4 3 1 ) 124 s::i ,.nu ne dea nouă nici
zeciuiala din stupi" lZ:i, oameni i din satele mănăstirii Probota, cu stupi În prisaca Visoca sau
la Botna "să-şi deie desetina în această mănăstire" 12:6, "nici desetina din albine să nu dea� _127,
"să nu adune desetina din albine" 128, "nici desetina de l a ei să nu ia" 129 ; şi oricine "va
lua de la noi desetina de stupi, aceşti desetnici ai noştri să nu "ibă a aduna desetina de la
albinele din prisecile mănăstireşti fie chiar o jumătate de groş'' uo. Bazîndu-se pe acest din urm]
pasaj (documentul are data de 1 3 iulie 1 463), un cercetător a afirmat că desetina se plătea
în bani 1f!. In realitate, se pare că am avea de-a face cu un caz de arendare a desetinei,
precizîndu-se ca să nu se incaseze în plus, de către arendaşi peste suma fixată, nici valoarea
unei jum ătăţi de groş.

1 1 1 Vir�il Pintea, Impozite, taxe Fi amenzi moldoveneFti pînă la 1504, În "Cercetări istorice", an. X-XII (1934-1936), nr. 2, p. 224.
112 N. Iorga, La caractere comun der imtitutionr du rud-ert de , /'Europe, p. 8 1 .
�u

Ibidem.

1 14 Ibidem, p. 82. D ijma-decim a , în ungureşte dezsma sau dizsma, în evul mediu dccimatio.
1 15 D.I.R.A., vol. cit., nr. 352.
1 16 Ibidem, nr. 4 1 7.
1 1 7 V. Bogrea, .,Derpre ferîe", în .. Anuarul Institutului de istorie naţională", Cluj, vnl.
I I I ( 1926), p. 5 2 1 .
ne Virgil Pîntea, op. cit., p. 222-223.
1 19 Ibidem.
12o D.I.R.A., sec. XIV, XV, val. I, nr. 236.
12 1 Ibidem, nr. 32.1 .
122
123

,,4

u

1:6

u
u

1

9

130
13 !

Ibidem, nr. 4 1 7.
Ibidem, sec. XV, voi. II, nr. 9 1 .
Ibidem, sec. XIV, XV, voi. I, n r. 106.
Ibidem, nr. 1 87.
Ibidem, nr. 193.
Ibidem, n r . 3 1 2 ; n r . 318 ; nr. 329.
Ibidem, nr. 3 32.
Ibidem, nr. 323.
Ibidem, nr. 396.
Vi rg i l Pîntt:a, op. cit., p. 221.
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Jn a doua jum ătate a secolului al XV-lea, desetina, ca şi alte dă ri , c.t.lre mai Înainte se
percepeau În natură, se plătea m. Jn cazuri excepţionale, şi cînd voiau dom nii, pînă şi desetina
din grîu putea fi transformată în bani. Din secolul al XVII-lea nu se mai întîlneşte desetina
din grîu ca: o dare, ci doar cai, obligaţia cuhivatorilor de pămînt faţă de proprietarii mo5iilor 33.
Desetina din varză şi peştele proaspăt se strîn gea în natură, pentru îndeplinirea cerinţelor
curţilor domneşti, boiereşti şi mănăsti reşti. Nu sînt indicaţii că ar fi fost vreodată transformate
in bani.

Din a doua jumătate a secolului al XVI•lca şi pma la mij lo cul secolului al XVIII-lea.
dese tin a s-a re fer it , în special, la darea pe stupi şi a rămas una din cele mai importante surse
din care vistieria realiz a venituri foarte mari. Locui to rii care aveau stupi îşi p ute au achita uşo r
dările. Dimitrie Cantemir afir mă că În vremea sa un ţăran care avea 20 d e stupi îşi putea
plăti toate dările pe un an , deoarece dacă anul era bun, un singur stup putea să dea, roi n d ,
"alţi şapte şi fiecare tăietură da două sau mai multe măsuri de miere, iar o măsură se vindea
cu un imperial" 134• Prob ab i l că datorită veniturilor mari adme de desetină, cînd s-a făcut o
distincţie oarecare Între veniturile ţării şi ale domnului, acesta şi-a rezervat-o. Spre sfir�itul
secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII -le a această dare aducea vistieriei un venit
de circa 20.000 de galbeni tl�.
După in form aţii externe de la sfîrşitul secolului al XVI-lea, dîn impunerea stupilor dom
nii scoteau un venit anual de 1 00.000 scuzi 136• In scrisoarea de închinare adresată hatmanului
Ioan Sobieschi (toamna an ului 1 6n), Grigore Ghica şi Ştefan Petriceicu au cerut ca să li se
con sidere ca venituri personale vămile, ocnele, zecimi le din oi, albine, porci şi vin 137. lmportanp
venitului o dovedeşte şi faptul că Vasile Lupu, după ce a luat domnia, timp de trei ani �i-a
putut Întreţine curtea şi face faţă cheltuielilor obişnuite numai din desetină, mortasipie, gorştin1
şi vămi 138_
Din n um e roasele documente interne, care consemnează numai desetina din stupi sau din
albine avem un număr mai mic care se referă şi la desetina din vin 09• In catastiful pentru
,.oborocul şi milostenia popilor şi diaconilor" de la biserica Sf. Nicolae domnesc din laşi, Vasile
Lupu prevedea că le lasă "desetina de albine şi de vin " 140.
O parte din informaţiile care se referă la desetină, precizează că se da 141, i ar altele că
se plătea. Formula obişnuită intîlnită În acestea din urmă este următoarea : "nici iliş să nu
plătească, nici gorştină de oi şi nici de porci , nici dereti11a de stupi" 142 etc. Cele mai nume
roase documente despre desetină indică scutirile acordate de domni mănăstirilor, mit ropolie i ,
episcopiilor, preoţilor din Iaşi şi dîn alte localităţi, posluşnicilor, altor categorii de oameni mă
năstireşti, precum şi cele temporare pentru locuitorii din slobozii şi, în sfîrşit, un u i mic num:ir
de slujitori domneşti.
Numeroase scutiri de de seti nă au obţinut şi mănăsti r ile inchinate, deşi în parte, se men
ţinca si tuaţia anterioară. Se observă totuşi insistenţa depusă de conducerea mănăstirilor închi
nate pentru păstrarea neatinsă a scutiri lor de desetină M3. Se pretindea, în a doua jumătate a

132 D.I.R.A., voi. cit., nr. 1 1 6.
133 Ibidem, sec. XVII, voi. II, nr. 407.
134 D. Cantemir, op. cit., p. 1 1 9.

tl5

Ibidem, p. 1 09.

136 N. I orga , Istoria Românilor prin călători, voi. 1, ed.

137 " Arhiva istorică", 1" p. 25-26.
138 I. Nec ulce , op. cit., p. 17.

a 11-a,

p. 221 .

Acad., LXXVII/4 ; CCXXXVII/1
139 D.I.R.A., sec. XVI, voi. I V, nr. 239 ; Bibl.
CLXXXI/5 1 ; CCIV/50 ; CLXXXI/69.
140 Bibl. Acad., CCIV /50 ( 1 634, mai 14).
14 1 D.I.R.A., sec. XVI, voi. III, nr. 285 ; voi. IV, nr. 342 ; sec. XVII, voi. III, nr. 90 ;
Bibl. Acad., XLVI/1 38.
1� 2 D.I.R.A., sec. XVI, voi. IV, nr. 4 ; sec. XVII, voi. Il, n r . 1 6 1 ; Bibl. Acad., XLVI /
1 4 8 ; Arh. St. laşi, CCCXXIII/23 ; Bibl. A cad . , XLVI/142 ; Arh. St. Buc., M-rea G ala�a.
I /5 etc.
1 43 D.I.R.A., sec. XVI, voi. IV, nr. 542. Vartolomei Măză reanu, op. cit., p. 79.
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secolului al X VI-lea şi în primele douJ. decenii ale secolului al XVII-lea, cJ. m:inastirilc au
l ost scutite de dcsetină, pentru a putea cumpăra odăjdii preoţilor oficianţi ş i încălţăminte d
lug:irilor. De desctină au fost scutiţi preoţii �i diaconii bisericii Sf. Nicolae 'domnesc din laşi 1 44,
o parte din membrii cleruhLi altor culte, În afad de cel ortodox 145, preoţii bisericilor dom
ne�ti 146• P r eoţ i i şi călugării nescutiţi plăteau "desetina ţărănească" 147. 1 n secolul al X VI I -lea şi
slujitorii domneşti plăteau desetina dacă nu se bucurau de scutiri speciale 148.
De plata dcsetinei se scuteau şi dregătorii care făcmeră domnilor servicii deosebite m.
In teresantă este informaţia documentară din 3 septembrie 1 740 din care aflăm că monahului
Iosif, "dascălul de la şcoala slovenească", i s-au lăsat 50 de stupi, ca să dea desetină boie
reşte, adică din zece "bucate" un leu 150. Temporar se scuteau de desetină şi ţăranii care se
a�et. a u În slobwii 151. Ca ţăranii să se· Întoarcă În satele din care fugiseră şi din cauza apă
sării fiscale domnii le acordau, pe un timp determinat scutiri de plata desetinei din stupi 152•
Impf>rtanţa venitului adus de desetină se observă şi din insistenţa depusă de mănăstiri
pentru scutirea posluşnicilor lor 153. Scutirile erau valabile numai dacă posluşnicii îndeplineau ser
viciile pretinse de călugări 154• Se �reciza în "cărţile" domneşti adresate vătămanilor că aseme
nea poslu�nici nu erau la "rînduiala cu ţara" şi deci nu trebuiau să pEitească "desetina de stupi
cu ţara" 155.
Pină şi pustnicilor, dacă pregăteau teren pentru o prisacă, li se pretindea desetină, deşi
ca întreţinere primeau alimente de la domn 156• Oamenii de serviciu "butucari, teleaci şi spă
Eitori" de la feredeul din Iaşi al mănăstirii Trei Ierarhi, care au fost scutiţi În 1733 de ma
joritatea obligaţiilor către fise, trebuiau să plătească cele cinci sferturi anuale. .desetina $i
!:orştina, ca şi "altă ţară" 1S7• L a 7 aprilie 1 635 opt postluşnici ai mănăstirii Dragomirna dad
ar fi avut "oi sau porci sau albine" trebuiau să plătească gorştină şi desetină 158• Pe lîngă
posluşnici se scuteau de desetină ciobanii şi prisăcarii unor mănăstiri 159 .
Chiar mănăstirile de călugăriţe, dacă n-aveau cărţi de scutire, trebuiau să plătească dese
tina de stupi 160 . O scutire specială de această dare, Împreună cu altele, a obţinut la 2 martie
1 694, slujitorii bisericii din Borzeşti înălţată de Ştefan cel Mare 16 1.
Pe lîngă preoţi, călugări şi alte categorii de locuitori scutiţi total de desetină, a .ma•
existat aceea a posluşnicilor şi vecinilor mănăstirilor închinate, carţ, de§ i scutiţi totuşi plăteau
egumenilor desetină 162, ca să poată cumpăra untdelemn, lumînări şi tăm1ie 163• Egumenii, trebu
iau însă să controleze ca între bu.:atele posluşnicilor "să nu se mistuiască" ale "alror oa
meni" 164. Pentru mai multă siguranţă asemenea oameni erau înscrişi într-un izvod, întărit cu

144 Bibl. Acad., CCIV/;0.

·

.
voi. V, p. 235-236 ; " I o n Neculce", Buletinul Muzeului Municipal din
Ia�i. fasc. 8, ( 1 930), p. 71 ; N. Iorga, Studii şi documente, voi. I-II, p. 85, 98 şi nota 1 .
146 Melchisedec, Cronica Romam,lrei, I , p . 321.
14 7 Th. Balan, op. cit., voi. I I I , p. 1 1 3.
148 D.l.R.A., sec. XVII, voi. II, nr. 82, 1 37 ; Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XXXIII/15.
149 Arh. St . . Buc., Mss. 578 (Condica M-rii Trei Ierarhi), f. 1 1 \ 1 1 5 şi 1 1 6.
1 50 N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 442.
151 D.l.R.A., sec. XVII, voi. I, nr. 59, voi. I I, nr. 9 ; Vartolomei Măzăreanul, op. cit.,
p. 52 ; Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava, XV/ 1 .
152 Arh. St. Buc., M-rea Secu!, 1/3.
153 D.!.R.A., sec. XVI, voi. III, nr. 1 1 6 ; "Buletinul Ioan Neculce«, fasc. 7 ( 1 92ll),
p. 1 49.
154 Arh. St. Buc., M-rea Nicoriţă, IX/6 ; M-rea Tazl:iu, IV/1 0 ; Th. Balan, Do wmmu
bucovinene, voi. III, p. 28-29.
155 Arh. St. Buc., M-rea Cetăţuia, 1/7.
1 56 Th. Balan, op. cit., p. 1 44-145.
1 57 Arh. St. Buc., Mss. nr. 578 (Condica M-rii Trei Ierarhi), f. 1 02, v .
1511 M-rea Dragomirna (sub dată).
159 Arh. St. Buc., M-rea Socola, Vl/4, VI/6. Ambele documente se referă la 12 pl•�lu)nici ai mănăstirii Socola, care aveau obligaţia de a păzi pe călugăriţe de tilhari.
160 Idem, M-rea Tazlău, I/6, 1 1 1 3 .
16 1 Idem, M-rea Bogdana, XLII/10.
162 Idem, M-rea Aroneanu, 1/5 ; I. Antonovici, Documente bîrlădene, voi. IV, p. 1 0 1 -1 04 ; Bibl. Acad., DLXXXIX/81 ; Arh. St. laşi, XXXI /1 .
163 Arh. Su. Buc., M-rea Bistriţa, V/1 0 ; Th. Balan, op. cit., voi . II I p. 1 52-1 53.
16 4 Arh. St. Buc., M-rea Tazlău, VII/2.
·

145 Uricarul,

·

,
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p��ete domnească , predat ţgumenului 165, cu care el se justifica atunci Cînd se efectuau con
.
troalcle organelor ftsci.I.I ui. Mănăstirea Galata a ob \mut la · 30 noiembrie 1 703 desetina celor
:
30 de posluşn ci aşe1.aţi în satul Belceşti, cu care bani ar fi trebuit să repare chiliile 166. Penrru
a veni in ajutorul episcopiei de Huşi, care, după cum arăta Nicolae Mavrocordat, la 28 de
cembrie 171 3, "fiindu în preajma oştilor" a ars de "a rămas numai piatra", i-a lăsat desetina
şi gorştina de la 20 de posluşnici 16 7.
Vreo 60 de posluşnici �i mănăstirii Trei Ierarhi din satele Răchiteni şi Fărcăşeni eran
înscrişi separat .. la tabla visrieriei, cu ruptă pe izvodu" , cu pecete domnească pentru stupii,
eile şi mascurii care-i aveau. Cu ei nu trebuiau să aibă "nici o treabă" desetnicii şi gorştinarii
de pră. Garştinz. şi d eset ina o dădeau "după obiceiu" egumenului lor 1 68 • Posl uşn_icii şi ve
cinii nu se grăbeau să plătească desetina ' mănăstirilor. De aceea, în 1705 Antioh Cantemir
atrăgea atentia poslu5nicilur şi vecinilor mănăstirilor închinate la Ierusalim ca să-şi dea desetina
şi gorştina, ,.făd nici o împotrivire". Cu această oca7.ie, el mai Ei cea cunoscut că cgumenii
de la Ierusalim renunţaseră la m:lnăstirilc Bistriţa, Probotll �� Tazlău fiindcă nu le puteau
"chivernisi" 169.
Dintre veniturile destinate intreţinerii curţii se afla şi zeciuiala din "stupii ţăranilor
şi a nobililor de rang inferior" , fiindcă boierii cei mari erau scutiţi "totdeauna de această
dare", deş i plăteau desetină în primul an de domnie al fiecărui domn 170• Nu se poate pre
ciza cînd s-a introdus această contribuţie pentru boieri.
Potrivit informaţiilor da'te de cronicari, Mihail Racoviţă ar fi "stricat obiceiul desetinei
şi au scos peste toată ţara de au dat desetină ţărăneşte şi mitropolitul ei episcopii şi boierii
cei mari şi mici şi mănăstirile şi preoţii �i toate breslele, care au avut scuteală pre obiceiul
carele au fost legatu de domnii cei bătrîni" 1 7 1• Mi h a i Racovi\ă, după ce a strîns "banii de
setinei", a făcut şi trimis cărţi domneşti cu mare blestem "pe la toate ţinuturile făgăduind că nu vor
mai da la anul viitor desetină \ărăneşte, ce vor fi cineşi după statul său în scuteală ca dintăiK.
In iulie 1 708 Mihail Racoviţă a emis şi un document semnat de mitropolit şi de episcopi, pe
care însă nu 1-a respectat. "Ce apoi nu s-au ţinut de cuvînt - sene cronicarul - ce de
isnoavă au strigat la cochivechi carii cladi au văzut ce s-au mirat de faptă ca aceasta necu
viincioasă cu atîta blăstăm ce au fost legat şi apoi I-au călcat" m. Astfel, boierii şi mănăsti
rile au fost obligate să plătească desetina de stupi şi mascuri cîte 22 potronici, "ţărăneşte" 173,
ceea ce le-a "căzut cu urît" acest lucru, fiindcă din stupi îşi plăteau birurile şi işi întreţineau
casele, dar din cauza desetinei pe qre au fost obligaţi boierii s-o plătească se pretindea că
.,multe case de boieri �i mănăstiri au sărăcit" 174.
Boierii au făcut eforturi disperate ca să desfiinţeze obligaţia fiscală introdusă de Mihail
Racoviţă pe stupii lor. La insistenţele marilor boieri, în 1 710, Dimitrie Cantemir . a dispus ca
boierii să nu mai plătească desetină fiindcă "nu d.idese mai imtinte". Tot la presiunea boierilor,
Nicolae Mavrocordat a făcut, în anul 1 7 1 2, "legătură cu testament şi cu blastăm pentru d�
setină", ca să nu mai plătească boierii şi mănăstirile desetina ţărăneşte", "ce numai din zăcc:
un leu" 1 75• Nicolae Mavrocordat a susţinut că înaintaşul său a "scornit" desetina de stupi şi
gorştina de mascuri "ca să fie plătită ţărăneşte şi de arhierei, mănăstiri, preoţi, boierii cei mari
şi mici", "jupînesele sărace" , mazili şi de " toate breslele", "de l a mic pînă la ma!"e". Deîi
era cunoscut că este un "obicei rău", fiindcă nu se făcea nici o deosebire intre "statul" T/6 bo
ieresc, nemeşesc şi ţărănesc, a încasat o asemenea dare, şi de la ei. Discutînd însă, cu arhiereii
şi cu toţi boierii, cum această inovaţie fiscală era împotriva "obiceiului cel de veacuri aşezat
de răposaţii domni" şi considerÎnd că nu este bine să mai fi menţinut, a hotărît să-I desfiinţeze
·

·

165 /dtm, M-rea Bistriţa, V / 1 0.
1 66 Jdem, M-rea Barnovschi, V /7.
167 Urica rul, voi. V, p. 250-252 ; Melchisedec, Cronica Huşilor, p. 1 75-178.
l68 Arh. St. Buc., Mss. nr. 578, f. 43 - 44, 49. Pentru M-rea Cetăţuia vezi Uricarul, voi.
III, p. 49-5 1 . S cu ti re a a acordat-o pentru că domnul şi-a salvat viaţa intre zidurile ei în
timpul camp aniei căpitanului Ferentz.
169 lb1dtm, voi. II, p. 98-104, 1 04- 1 12.
170 D. Cantemir, op. cit,, p. 1 08.
f 1 M. Kogălniceanu, op. cit., voi. II, p. 57.
172 /bidtm.
T/3 I. Neculce, loc. cit.
m

M. Kogălniceanu, op. cit., voi. III, p. 37.
Jbidtm, p. 1 20-1 21 .
176 Statul = privilegiu.
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ca "nici pomenire de acum să nu-1 mai ramue, ori la ce greutate ar sosi pămîntul Moldovei " .

Deci a dispus scutirea de plata desetinei de stupi �i de goqtină pe mascuri a arhiereilor, mă
năstirilor, preoţilor, boierilor mari şi mici, a feciorilor de boieri, J UpÎneselor sărace, negustori·
lor, curtenilor şi a celorlalte "bresle" m.
Boierii au "răsuflat" însă prea puţin timp, fiindcă in 1 724, Mihail Racoviţă (În timpul
celei de a treia domnii) "a scornit multe lucruri noi", între care şi "desetina îndoită pe toţi" .
lJe�i în acest an a fost secetă mare şi stupii "În scădere " , boierii şi mănăstirile au trebuit s'l
plătească desetină cite 48 de bani pentru fiecare stup. Din această cauză ,.mare jale şi su
părare au căzut peste toţi, făcîndu-h-se supăru de au plătit" o dare de două ori mai mare,
măsură care a dus la sărăcirea " tuturor boierilor şi mănăstirilor ... care nu se va uita lesne
de pămîntenii Moldovei", scrie un cronicar. Deci, prin măsura luată de Mihail Racoviţă "cu
prisăcăriuu şi cu desetina au stins stupii oamenilor" 178. O parte din mazili, loviţi prea mult
de inovaţiile fiscale ale lui Mihail Racoviţă, cînd acesta a fost mazilit, în octombrie 1 726, au
voit ,.să-şi f::!că gîlceavă", şi să-i decorcze drumul cu "ştiubeie de�arte" , pe care "să i le spîn
zure pe lîngă drum" 179.
In octombrie 1 726 Grigore II Matei Ghica ar fi desfiinţat dările noi introduse de Mihail
Racoviţă, hotărînd ca mănăstirile, marii boieri şi mazili să dea pentru zece stupi un leu, nu
"ţărăneşte• 1110, dar între anii 1 73 2- 1 733 a reintrodus desetina pentru boieri şi mănăstiri, însă
la un cuantum mai redus lat. Ca atare, mănăstirile .cu dajdea În visdierie" , plăteau desetina,
"din zece bucate un leu" 182, dar, chiar În anul 1733, la cererea boierilor Constantin Mavro
cordat a ,.stricat obiceiul şi legătura" lui Grigore Ghica, hotărind ca boierii şi mănăstirile s.l
dea din nou desetină ţărăneşte, adică pentru "zece stupi 22 potron ici•, ceea ce a "mîhnit
inimile boierilor despre dînsul" 1 83. Din cauză că o parte din boieri au hceput să fugă în
Muntenia, Constantin Mavrocordat a revenit asupra măsurii, fixînd desetina la un leu pentru
zece stupi, ,.precum era şi la Grigore vodă" 1 84. Deşi o parte din slujitorii domneşti, ca cei
28 "umb1ători" (curieri) de Cernăuţi, erau permanent "în slujba poruncilor domniei" , şi iertaţi
de o serie de dări, totuşi trebuiau să plătească desetină 18S .
Organizarea incasării desetinei, după numărul stupilor,a luat forme mai precise în secolul

al XVII-lea 1 86. O asemenea măsură s-a introdus pentru prima dată la 9 decembrie 1 627

de

Miron Barnovschi 117• Obişnuit, însă, începînd din a doua jumătate a secolului al XVll-lea
aproape toţi domnii au precizat numărul de stupi pentru care mănăstirile nu trebuiau să
plătească desetină 188, urmînd ca pentru rest să plătească ,.cu dreptul• ca şi ceilalţi lo
cuitori 1&9. Paralel cu scutirile acordate mănăstirilor şi preoţii au început să fie scutiţi de
plata desetinei, pentru un număr fix de stupi 190. Majoritatea acestor scutiri s-au anulat de către
Mihail Rawviţă şi Grigore II Matei Ghica. I ntre anii 1 726- 1 7.\ 3 ultimul ar fi scutit toate
mănăstirile închinaAt de plana deseainei pentru 2 500 stupi, iar penuru ceilalţi a hotărit N�A

177 Arh. St. Buc., Mss. nr. 578, f. 1 1 5, Boierii plăteau desetina boiereşte, adică un leu
pentru zece stupi.
178 M. Kogălniceanu, op. cit., vol. III, p. 1 40.
179 I. Neculce, op. cit., p. 302.
180 M.
Kogălniceanu, op. cit., voi. III, p. 1 57-1 58. Vezi şi p. 1 1 6 ,.Mihai vodă
făcut·au de obşte greşală, că au scos desctină în toată ţara de au luat şi de la boieri şi de la
mănăstiri şi de la toate breslelc aSemenea c a de la ţărani, care lucru în ţara noasti6
n·au fost".
15 1 I . Neculce, op. cit., p. 301 şi 3 1 9 .
1 SJ Arh. St. Buc., M-rea Socola, VI/25.
183 1. Neculce, op .. cit., p. 321- 322.
184 Ibidem, p. 324-325.
185 Ibidem, p. 444, nr. 1 679.
186 Bibl. Acad., DXCI/27 .
.,7 Muzeul municipal Suceava, nr. 1 7 3 1 ; Uricaml, vol. VII, p. 9 ; Arh. St. Buc., M-re'l
I3arnovschi, I/4 şi I/7.
188 L. T. Boga, Documente din H!c. al XV/l-lea, în "Revista societăţii istorico-arheologic�
din Chişinău" vol. XX ( 1 930), p. 1 57- 1 5 8 .
189 Arh. St. Buc., Mss. n r . 629, f . 396-397 ; Mss n r . 5 7 8 , f . 44, v . f . 45 ; M-rea
Aroneanu, I / 1 3 .
19 0 U ricaTJtl, voi. I I I , p . 92-98.
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plătească cîte un leu de zece "bucăţi" 191• Totuşi, el a scutit total de desetină mănăstirile
Galata şi Cetăţuia 1 92,
Suma plătită ca desetină p entru stupi n-a fost permanent aceeaşi. Făcindu-se o evi
dentă discriminare, ţăranii o plateau ţărăneşre, adică pentru ze(e stupi 22 de potronici 193,
iar boierii şi mănăstirile, la valoare de un leu pentru zece stupi 19•. Dispropoqia dintre darea
plătită de ţărani, pe de o parte, boieri şi mănăstiri pe de alta, era foarte mare. Aşa se
explică de ce boierii şi mănăstirile au protestat cînd li s-a aplicat şi lor sistemul de impunere
impus ţăranilor. Unii domni I-au menţinut, iar alţii la insistenţele boierilor, I-au anulat. De
aceea, o parte din domni au emis aşa-numitele "testamente ... cu blestăm pentru desătină, ca să
nu mai iasă pe boîeri şi pc mănăstiri ... ţărăneşte, ce numai din zece un leu" 195. Domnii
care au renunţat la acest sistem de impunere au fost lăudaţi de cronicari 196, iar ceilalţi au fost
,
dcs�rişi în cele mai negre culori.
Impunerea "îndoită" intmdusă de Mihai Ra.oov iţă, după anul 1 7 1 6, a fost suportat:i
de toţ' locuitorii ţării, adică de ţărani , boieri şi mănăstiri. Era normal, aşadar, ca să fie con
siderată de către aceştia din urmă ca o "strîmtoare" 197 şi anumite categorii de boieri să
încerce a-i face lui Mihail Racoviţă manifestaţii ostile. Dar dacă o asemenea dare ar fi
ruinat - cum susţin exagerat cronicarii amintiţi - boierii şi mănăstirile, ne putem întreb;�,
care era situaţia ţăranilor ?
Negustorii ieniceri de la Bender plăteau desetină ca mazilii şi ruptaşii, adică un leu vechi
pentru zece stupi 198• "Şalgăii " şi "oamenii rufeturilor ocnii" plăteau, se pare, o sumă foarte
redusă 199, umblătorii de Cernăuţi, pînă la 50 "de bucate" plăteau cîte un leu pentru "zece
bucăţi" 2 00• Scutiţi de desetină, dacă aveau "cărţi" domneşti, erau homogii şi unii "pisari"
de limbi străine <.0 1.
Cînd nu era arenda.tă, desetina se percepea sub supravegherea domnilor, prin slujitorii nu
nuţt desetnici, repartizati pe ţinuturi, obligaţi să facă dări de samă periodice despre mersul
încasărilor 20l. Desemîcii operau după "pecetluiturile domneşti" i203. Se întîmpla ca locuitorii
dintr-un anumit ţinut sau localitate să nu-şi fi putut plăti desetina integral şi la timp, atunci
se făcea o .,altă ieşire" a1 desemicilor, care controlau şi unde găseau rămăşiţe le încasau de la
.,urdiniş•, şi apoi se llfimiteau la vistierie 20o4.
Din desetină se încasau sume mari de hani, iar impunerea abuzivă a lovit serios În dez
voltarea stupăritului din Moldova. Greutatea acestei dări a ·fost suportată, totuşi, de ţărani,
care obişnuit plăteau de două ori mai mult decît boierii şi mănăstirile, pentru acelaşi număr
de stupi.

2. MIEREA
In evul mediu mierea se comercializa la preţuri bune ; chiar turcii cumpărau din Moldova
cantităţi mari. Produqia de miere moldovenească în .,anii buni" era. foarte ridicată 205,
Nu putem şti de cînd s-a inuodus în Moldova o dare yentru cantitatea de miere
recol�tă sau pentru procurarea ei. A e�is�t � ceastă t�ndi�ţă înca din __ prima . jumătate a se
.
colu]Ut al XV-lea. In tzvoadele de ban1 ŞI ahmente dm tn�pul domnnlor lUI Ştefan Tomşa
1P 1

192

de

193

Ibidem, voi. XII, p. 272-273.
Ibidem.
1. Neculce, op. cit., p. 1 84 şi 322. Pentru a ne da seama de valoarea dării plătite

ţărani, amintim că U potronici erau egali cu Wl leu, iar 20 potronici cu un galben.
"4 M. Kogălniceanu, op. cit., voi. III, p. 1 20-1 21 , 1 57-1 58 ; 1. Neculce, op. cit.,
p. 322-323 ; Uricarul val. II, p. 1 1 5.
195 M. Kogălniceanu, loc. cit.
1P6 Ibidem, p. 157-158.
197 Ibidem, p. 140.
1 98 N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 433, nr. 1 63 1 1 5 Iei vechi În 1 7 1 8 valorau 11 lei
noi).
!1'9 Ibidem, p. 443, nr. 1 673.
200 Ibidem, p. 444, nr. 1679.
211 1 Th. Balan, op. cit., p. 1 1 7-1 1 8.
� D.I.R.A., sec. XVI, voi. IV, nr. 37.
203 Ibidem, nr. 73.
2ll4 Ibidem, nr. 37.
205 D. Cantemir, op. cit. , p. 30.

(

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

332

N. GRIGOR.AŞ

16

şi Alexandru Movilă s-a făcut următoarea însemnare : "2 potronici a dat Petrea pentru Gagiul.
pentru unt şi miere în mîinile lui Obrejie pîrdlab " . Informaţia e clară În sensul ci indică
existenţa unei dări plătită pentru miere în vremea domniilor amintite. Ultimul ,.izvod" are
următoarele două Însemnări, care ni se par ceva ma,i confuze : "5 zloţi a dat Petrea pentru
Gavril în dajde, giumătate de poloboc de miere" 206 • S-a'r putea susţine că s-au plătit 5 7Joţi
pentru dajdea de miere, dar şi că dajdea a fost plătită cu o jumătate de butoi de miere, care
valora cinci zloţi.
Din a doua jumătate a secolului al XVI-lea s-au păstrat "catastife de milă" date manăsti
rilor în care este amintită şi mierea :m. Nu este exclus ca darea în miere să fi fost înfiinţat:l
de Ieremia Movilă fiindcă el s-a obligat în octombrie 1 595, fa�ă de tătari, ca să le dea anual
o cantitate de miere 208.
Cele mai sigure şi numeroase informaţii despre existenţa unei dări În miere sau pentru
miere le avem din a doua j umătate a secolului al XVII-lea 209, cînd se menţionează că
trebuiau să dea o cantitate de miere vecinii din satele boiereşti, oamenii aşezaţi
în slobozii, dul?ă trecerea timpului în care fuseseră scutiţi, vecinii şi posluşnicii mină
care
obişnuit
stirilor
şi ep1scopiilor,
fără
scutm speciale 2 1o, vierii mănăstirilor
aveau şi stupi 21 1, preoţii şi diaconii ortodocşi şi de alte rituri 212. Nu ştim dacă au fost
obligaţi să dea miere şi boierii. Informaţia din cronica atribuită lui Nicolae Costin, că dom
nitorul Constantin Duca, după 4 septembrie 1 700, a mai adaos la banii dcsetinei, miere şi
ceară, pare a se referi la boieri, fiindcă, num ai datorită lor, credem, s-au luat hotărîrile pentru
desfiinţarea acestor contribuţii 213. In schimb , informaţia dată de Ion Neculce că tot Constantin
Duca, prin anul 1 700, ar fi impus pe ,.ţărani miere şi ceară, de au dat pe desetina de stupi
şi de porci, de tot mascurul şi de un stup cîte o ocă de miere şi de ceară" este anacronică n e,
fiindcă am văzut că e mult mai veche. El are dreptate numai în sensul că s-a extins măsura
şi asupra proprietarilor de mascuri. Aici s-ar mai putea adăuga că proprietarii de stupi, dac:\
aveau şi mascuri, trebuiau să dea şi pentru aceştia miere şi ceară. In Ţara Romanească, in
timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, ţăranii plăteau birul mierei şi cerii Împărăteşti,
în afară de celelalte dări 2 15.
Mierea era mult căutată de negustorii timpului, care avansau lesne domnilor şi boierilor
bani pentru ca 2 1 6 • In aflul 1 684, Ştefan Petriceicu aflînd că turcii I-au numit iarăşi domn
pc Dumitraşcu Cantacuzino, înainte de a trece în Polonia, a luat din ţară "miere şi vin . şi
vaci şi boi şi turme de oi ce au putut apuca " 2 17 .
Dad "tributul" de miere pentru tătari a fost introdus de Ieremia Movilă în 1 595, nu
putem şti de cînd au fost obligaţi moldovenii să-I dea şi turcilor. Poate mai Înainte de această
dată, poate mai tîrziu. Axincie Uricarul pretinde că exista o asemenea obligaţie în anul 1 71 1 ,
care împreună c u cea de ceară era cunoscută sub numele de balgiba1lic 2 18• Turcii trimiteau un
delegat special ca să-I preia şi să supravegheze transportarea la Constantinopol. La 1 5 aprilie
1 629, se tansemnează evenimentul "cînd a venit balgibaşa" 2 19• Moise Movilă, ca domn, a fost
nevoit să vindă o selişte pentru 200 de galbeni ungureşti, cheltuiţi cu "abacul (din ugr.

206

Bibl. Acad., CCVI/1 8 1 .

207 D.I.R.A., sec. XVI, voi. III, nr. 5 3 . Vartolomei Măzăreanu, op. cit., p . 79 ;

Arh.

St. Buc, Episcopia Huşi, XXVIII/3, etc.
206 M. Costin, Letopireţul, p. 45.
2 09 Vezi documentele citate mai jos.
21° Bibl. Centrală de Stat, 1/172 ; Arh. Sr. Buc., Mss. nr. 578, f. 1 1 3.
211 Melchisedec, Cronica Huşilor, p. 69-70 ; L. T. Baga, op. cit., p. 1 57-1 5 8 , Arh.
St. Buc., M-rea Bistriţa IX/4 ; idem, M-rea Barnovschi I /7.
212 Const. Solomon şi C. Stoide, Documente tewcene, voi. 1, sec. XVII-IX, Bîrlad,
1 938, p. 40.
213 Arh. St. Bacău, XXX/1 ; Uricaml, voi. V, p. 235-236 ; N. . Iorga, Studii şi docu
mente, voi. I-II, p. 84.
2 14 M. Kogălniceanu, op. cit., p. 46 ; I. Neculce, op. cit., p. 1 63.
215 C. Giurescu şi N. Dohrescu, Documente şi regeste pri·uitoare la Constantin Brâncoveanu, Bucureşti, 1 907, p. XLI.
2 16 I. Neculce, op. cit., p. 1 5 3 şi 304.
2 17 Ibidem, p. 330.
2 18 Axintie Uricarul, op. cit., p. 8 8 .
2 19 Bibl. Acad., XLU/47.
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ambakos = socoteală) turcilor balgii şi pentru alte nevoi ale \ării" 220. o i n fo r m a ţie din. 24
aprilie 1 683 men\ionează că subalternul unui dregător a dat 42 de galbeni şi 14 p otron i ci din
"orînduiala b al gibaşii ot Bacău " 221• S- ar În\elege, deci, că mierea şi ceara pc;ntru Constan
tinopol se strî ngea pe \inuturi, fie în natură fie m bani.
Miron Costin ne informează că marele clucer percepea mierea , azimele şi untul care
se dau turcilor 2Z2. In afară de agenţii turci, care veneau să ridice "tributu]" în miere, Mol
dova a fost permanent cutreierată de negustori numiţi "turcii balgii". Datorită comportării
lor ab t��. iv c şi influen\ci d e care se bucurau la Poartă, domnii şi locuitorii au avut cu e;
numeroase discuţii, conflicte şi procc�e <23• In izvodul "de orînduiala birului'' din iunie 1 654
este şi o însemnare că s-a p lăt it 76 de ughi şi 1 9 potronici pentru 9 poloboace de m iere 224 •
Am putea admite că această miere a fost cump ărată pentru a se completa cantitatea ce tre
buia tri m isă l a P oartă.
Pe lîngă obligaţia anuală în miere faţă de Poartă, a. cărei valoare n-o cunoaştem, domnii
erau fo rţaţi, sub ameninţarea mazilirii, ca În timpul ca mp anii lo r turceşti, care foloseau ca
bază de atac teritorial Moldovei, să pregătească, pe lîngă celelalte provizii necesare armatei,
şi miere în cantităţi suficiente 22 5 • Ind i scu tab il că o anumită cantitate din mierea luată de la
locuitori servea şi la acoper ire a consumului cur\ii domneşti 226, Dacă se colectau cantităţi mai
mari, după satisfacerea tributului turcesc şi consu m ului curţii, domnii o comercializau, rea
lizînd astfel v en i tu ri î nsemnate.
J. CEA,RA

Produqia; de ceară, ca şi cea de miere, a. fost i m pus ă de către domnii în goană per
manentă după noi surse de venituri. Dimitrie Cantemir s-a ocupat şi de sp re dijmele de cear ă,
care se datorau domnului şi care se adunau de vameşi şi cămăna.ri <'27• " D are a de ceară şi
seu (numită bezmăn)" se preda căm ăr aşul u i de lumini, care se Îngrijea "să ia din ea ce trebuie pentru ]uminările şi lămpile curţii " 2l&.
Prima indicaţie despre existenţa unei dări .s pecia le pe ceară se găseşte În amintitele iz
voade de ,.bani şi alimente ale lui Ştefan Tomşa şi Alexandru Movilă, În care se află şi ur
mătoarea însemnare : ,.10 potronici pentru ceară a dat Petrea în mîinile cerarilor, pentru GaV'ril,
lui Mi h a il Colivă " 229 .
Nu se ştie cînd s-a introdu� no ua dare, fiindcă însemnarea amintită îi arată existenţa
ca şi numele slujbaşilor care o strîngeau. Se pare că darea pe ceară n-a existat cu mult Înainte
de anul 1 6 1 6, pentru că un document di n 21 aprilie 1 61 4 prevedea că mănăstirea Voroneţ
pentru ceara şi mierea p roven ită de 1� stupii ei urma să fie scutită . de desetină 230• Deci, În
tot decursul secolului al XVII-lea şi în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, ceara ·era o
dare, alături de celelalte, care trebuia bin eînţel es, suportată de proer iet<irii de stupi 23 1• Deşi nu
este menţionată în toate documentele cu caracter fiscal e s ig u r ca in t ra în categoria dărilor
Î nglobate sub denumirea de ,.alte dări" şi ,.angării". Domnii Moldovei, cu ocazia bairam ului
turcesc, dădeau suma de 6.000 i mperi ali pentru ceara lumînărilor de la palatul sultanilor2l2.
Care din tre catego riile sociale ale timpului erau obligate la con trib uţ ia în ceată ? Ase
menea informaţii nu putem avea, ca de ob icei , decit din documentele de scutiri . .Miron Bar
·

·

novschi şi domnii care i-au urmat pînă în a doua jumătate a secolului al XV11-lea, au scutit
şi de ceară, pe locuitorii care făceau str ajă pe pîrău] Tazl:iul Mare m. Avem apoi o serie
2'20

A rh. St. Buc., M-rea Bisericani, 111/4-5.
"Arhiva istorică a României", III, p. 259.
Z22 M. Costin, Istoria în vermri polone etc., ed. cit., p. 483.
223 1 . Neculcc, op. cit., p. 1 96 şi 303, 3 1 8, 319.
224 N. Io rg a , op. cit., voi. IV, p. 26.'-267.
22 5 M. Ko găln iceanu, op. cit., voi. III, p. 8.
226 Melchisedec, Cronica Huşilor, p. 70.
227 Descriptio Moldaviae, op. cit., p. 205.
228 Ibidem, p. 21 1 .
,
229 Bibl. Acad., CCVI/ 1 8 1 .
230 V a rtolomei Măzăreanu, op. cit. , p . 79.
231 Bibl. Acad. XLVI/140 ; Arh. St. Bu c . , M-rea Tazlău, IV/7 ; Bibl. Acad. XLVI/141 ;
ibidem, DXCI/33 ; Arh. St. Buc., M-rea Tazlău, 111.
232 D. Cantemir, op. cit., p. 272-273.
Zll A rh . St. Buc., M-rea Tazlău, 1/1, Ij3 ş i I V/7.
22 1
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d e acte domneşti � rin care se scuteau d e această contribuţie vecinii unor sate mănăstireşti 234.
�
posluşnicii ns , ca ş1 ţaranii
aşezaţi m slobozii 236, vierii mănăstirilor erau obligaţi să dea darea
în ceară 237 şi chiar unii boieri, dacă nu aveau scutiri 236 • Nu ştim în ce măsură au fost im
puşi boierii, care aveau numeroase prisăci. Constantin Duca (1 700-1 703) făcea mare "asu
preală " pretinzînd "toate obiceiurile din plin, cumu- i baiar-.miÎcul, mucareame, ceara, sănl
şi altele multe" 239. Tot acest domn "la vremea dcsetinei au mai adaosu pre banii dcsetinei
ce ară şi miere, osebitu de banii desetinei, ce mare ciudă era celora ce: aveau numai mascuri,
că o-aveau de unde da ceară şi miere " ua.
Im.portal'lţa relatării stă şi in faptul că indică obligativitatea contribu ţ iei În ceară
nu numai pentru proprietarii de stupi, ci şi pentru cei de mascuri. Fiindcă darea enerva prea
mult pe boieri, Constantin Duca a hotărît, împreună cu arhiercii şi cu sfatul său, să fie des
fiinţată .,cu mare blestem". Cu ocazia acestei ce remon ii s-a făcut o slujbă specială şi patru
.,testamcnturi" ( documente solemne), "legate cu blestem", din care unul "s-a dat )al vistierie
şi celelalte la episcopii" 24 1. Constantin Duca n-a respectat angajamentul luat, fiindcă în anul
1 703 .,au scos pe ţărani miere şi ceară, de a,u dat pe desetina de stupi şi de porci, de tot
mascurul şi de un stup cîte o ocă de miere şi de ceară" 242.
Evident că dacă turcii au impus un tribut în miere şi ceară, domnii au fost nevoiţi să-I
dea, dar, ca totdeauna, ei au •căutat să le rămînă o parte, adică să-şi creeze o sursă nouă
de venituri dintr-o obliganie externă. ·Mihai Racoviţă, de exemplu, împrumutase bani pe ceara
şi mierea care urma s-o colecteze din ţară 243.
CantitZ.:ţile de ceară colectate au fost apreciabile deoarece din ele se putea da tributul
special pretins de turci şi face danii mănăstirilor inchinare şi neînchinate 244• Totuşi, unem :,
probabil cînd nu se putea colecta întreaga cantitate p revăzută sau cînd cerinţele turceşti erau
prea mari, unii domni au fost obligaţi să cumpere ceară pentru nevoile proprii 245.
Darea în ce�ă se percepea în bani 246 dar şi în natură, iar slujbaşii care-o încasa:u se
numeau cerari 247. Considerăm interesant şi faptul că această dare este amintită În documente
alături de sulgiu, unt, miere şi său, ceea ce arată că formau un grup distinct de conui
buţii 246.
In concluzie, turcii, cunoscînd produqia abundentă de ceară din Moldova, . au pretins
un tribut special pentru "cămara" sultanu lui, iar domnii noştri nu s-au dat în lături să-�i
creeze o nouă sursă de venituri şi din această ob ligaţie fiscală.
4. BEZMANUL DE CEARA

Distinct de darea în ceară, o serie de documen te din secolul al XVII-lea şi prima jum ă
tate a secolului al XVIII-lea indică existenţa alteia numită bezmăn de ceară. La 25 noiembrie
1632 vistiernicul Alexa din Pănceşti plătise pentru Crîstea Vartic mai multe dări, Între care
şi "patru bezmăne de ceară" 249• Antonie Ruset, la 12 ianu�ie 1 676, da o . carte • de seu234 Bibl. Acad., XLVI/ 140, XLVI / 1 4 1 , XLVI/1 38 ; XLV/1 39,
XLI /1 37, XVI /1 33,
DXCI /33.
zi s Melchisedec, Cronica Huşilor, p. 69-70 ; Arh. St. Buc., M-rea Bistriţa, XI/4 ; M-rea
Sf. Ion Gură de Aur, XIII/1.
�36 N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 85, nr. 50.
237 C. Solomon şi C. Stoide, Docummte tewcene, vo i . I, sec. XVII-XIX Bîrlad,
1 938, p. 40.
238 Arh. St. Buc., Mss. nr. 578, f. 1 1 3.
239 M. Kogălniceanu, op. cit., voi. II, p. 46.
240 Ibidem.
241 Ibidem.
242 1. Neculce, op. cit., p. 1 63.
243 Ibidem, p. 303.
244 P. Şt. Năsturel, Un hrisov nou de la Constantin Duca, În "Hrisovula, an. V ( 1 945),
p. 1 01-104 ; "Buletinul Ioan Neculce" , fasc. 5 ( 1925), p. 202-203 ; Uricarul, voi. XII, p.
270-271 ; Arh. St. Buc., Mss. 578, f. 44.
245 N. Iorga, op. cit., p. 263-267.
246 Bibl. Acad., CCVI / 1 8 1 .
247 Ibidem.
24 8 Vezi documentele citate mai sus.
249 Bibl. Acad., CIV/18 a.
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tire episcopului de Huşi, pentru oamenii care s-ar fi aşezat in nişte selişti din ţinutul Fălciu.
Scutirea se referă şi la bezmănul de ceară 250• O însemnare de pe un document din 17 ianu.l
rie 1 645 consemnează şi următoarele : .. � bennene de ceară, atuntea îmbla bezmănul cite un
leu" :m. Alte informaţii asupra bet.mănului de ceară avem din 20 noiembrie (c. 1 680), cind
un oarecare Andrei Mihuleţ luase de la Mihai Zugravul "trei sute de bezmene de ceară drept
200 de lei " , pe care le-a .. dat la săoria domnească" �52.

Ce era sau ce reprezenta bezmănul de ceară ? Nu este totuna cu darea in ceară discu
tată ? ( . urtea domrwas< i avea un dregător numit cămăraşul de lumini, care primea darea de
ceară şi seu , numită bezmăn, din care se făceau lumînările destinate iluminatului cuqii 253•
Darea pe ceara avea o destmaţie specială, adică pentru turt·i, iar din be1.mănul de ceară S("
acopereau nevoile curţii domneşti.
Domnii moldoveni, ca şi alţi monarhi feudali , au impu�
ţării Întreaga întreţinere a curţii, fixind deci şi pentru iluminatul curţii o contribuţie specială
numită bezmăn de cear:i. Cei care nu aveau ceară erau obligaţi s-o plătească, după cum
indică docummtul din 25 noiembrie 1 6.l2.
Tn unele oraşe exista aşa-numita bezmănărie. La 1 5 septembrie 1 666 Iliaş Alexandru
întărea mănăstirii Putna o parte "din tirgul Siret şi cu bezmănăria". Bezmănul de ceară eril
perceput de slujitorii numiţi bezmănari 254•

5. UNTUL
O inovaţie fiscală a secolului al XVII-le� a fost introducerea unei dări În unt, amin
trta pentru prima oară în izvoadele de bani şi alimente de la Ştefan Tomşa şi Alexandru
�lovilă. Prima Însemnare din izvodul lui Ştefan Tomşa este următoarea : ., 5 potronici buni,
de asemenea, a dat Petrea pmtm zmt în mîna lui Sterian pentru Gavri l " , a doua : ,.5 po
tronici a dat Petrea pentru Gavril, de asemenea pentru unt, în mîinile slugilor logofătului,
anume Badiul " , iar a treia, care-i probabil de la Alexandru Movilă : " 2 potronici a dat Petrea
pentru Gagiu!. pentru unt şi miere în mîinile lui Obreajie pircălab" 255. Nu este exclus ca
această dare, care în jurul anului 1 6 1 6 se plătea in bani, să fi fost mai ve.:he. La 31 iulie
1 620 satul Folfăeşti al mănăstirii Galata se scutea de . unt domntrcrr 256. După această dată
in formaţiile despre darea În unt se înmulţesc.
Darea in unt era percepută de l a ţăran ii vecini 25 7, precum şi de la locuitorii din slo
bozii, după expirarea termenului de scutire 258, de la posluşnicii mănăstirilor m, de la micii
proprietari liberi 260, de la ţăranii care păzeau anumite sectoare de grani ţă 26 1, de la ţăranii
care erau .,de treabă drumului" 2'2 de la preoţii şi diaconii ortodocşi � de alte rituri 263, de
la vierii specialişti �•. de la păzitorii mănăsti rilor L\15 şi de la argaţii şi vecinii- boiere�ti 1161,

250

Melchisedec, Cronica Hr1şilor, p. 54.
Bibl. Acad., LXXVI/94.
2 S! A rh. St. Buc., Achiziţii noi, XCij66.
253 D. Cantemir, op. cit., p. 21 J.
254 Th. Balan, op. cit., voi. I I I , p. 29 -30.
m Bibl. Acad., XXVI / 1 8 1 .
256 D./.R.A., sec. XVII, voi. IV, nr. 625.
257 L. T. Boga, op. cit., p. 1 57 - 1 58 ; Arh. St. Buc., M-rea Barnovschi, lf7.
�sa A. Sava, Documente orheiene, p. 1 07 - 1 0 8 ; idem, Documente lăpuşnene, p. 1 04 ;
"Buletinul Ioan Neculce" , fasc. 6 (1 926-1927), p. 2 1 4 ; Arh. St. Buc., M-rea Galata, Vl/27 ;
N . Iorga, op . cit., voi. VI, nr. 4 2 1 .
259 Arh. St. Buc., M-rea, Neamţ, CXXXII / 1 7 ; idem, M-rea Bistriţa, IX/4 ; idem, M-rc:1
Socola, Vl/4, Arh. St. laşi, XXXIII etc.
260 Gh. Ghibăncscu, Srm:te şi izvoade, voi. IV, p. 52-53 ; L. T. Boga, op. cit., p
1 69 - 1 70.
261 Revista Theodor Codrescun , an V I ( 1 936), p. 5 1 .
262 Arh. St. Buc., M-rea Galata, VII/8.
263 Uricarul,
voi. V, p. 2.� 5 -236 ; Arh. St. Bacău, XXXjl ; N. Iorga, op. cit.,
voi. 1 - 1 1 , p. 84.
264 C. Solomon şi C. Stoide, op. cit., p . 40.
265 Arh. St. Buc., M-rea Bistriţa, VII/3.
266 Jdem, Mss. nr. 578, f. 1 99, 1 20, 1 20 v.
25 t
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cladi toţi aceştia, nu se bucurau de scutm. In timpul cam.paniilor turceşti, domnii trebt1iau
să aibă depozitare şi mari cantităţi de unt pentru consumul· armatelor 267 .
· . Contribuţia în unt este consemnată În documente împreună · cu mierea, sulgiul şi ialtwi
ţa Z6a. In sarcina marelui clucer intra obligaţia de a colecta cantităţile de unt care trebuiau
trimise turcilor 269. Pentru îndeplinirea acestei obligaţii, Marde clucer avea la dispoziţie un
corp special de agenţi care se numeau untaşi 270; Deşi informaţiile documentare arată că dare:�
în unt se pEitea în bani, sigur ins:i că s-a .perceput şi În natură.

6. SEUL .

Pc lÎngă darea în ccar:i, locuitorii Moldovei trebuiau să mai dea şi una în seu, pe care
o lua în primire cămăra�ul de lumini <.71. In acelaşi timp, domnii Moldovei trimiteau anual
turcilor 1 2.000 imperiadi, pentru seul necesar corăbiilor do război 272. Deci, Ia început seul s-a
strîns numai pentru trebuinţele curţii domneşti 21J, dar de cind şi turcii au pretins o sumă
·
de bani pentru scul de care aweau nevoie, s-a introdus o dare nouă.
Obligaţia dării În seu este amintită pentru prima oară la 1 1 mai 1 660 274• Informaţiile
documentare precizează că se plătea sau se da în natură, nu numai de către populaţia ru
rală, ci şi de orăşeni. In decembrie 1 675 se scuteau de anumite dări doi mesărci i (măcelari);
doi cojocari şi doi hoştinari ai mănăstirii Trei Ierarhi. Cu aceast:i ocazie sÎnt consemnaţi "c�i
care strîngeau său) de pe la mănăstiri" 275. Obligaţia seului o suportau şi preoţii care nu se
bucurau de scutiri 276.
Nu se poate preciza ce cantitate de seu trebuia să dea fiecare locuitor impus la aceas•.ă
contribuţie, sau ce sumă de bani. Se ştie însă ·că darea plătită pentru seu se numea .,banii
s:'iului" 277. Inainte de 19 ianuarie 1 68 3 un tîrgoveţ din Galaţi fugise fără să-şi fi plătit banii
seului şi alte dări 278 . S-a consemnat că în domnia a doua a lui Constantin Duca (1 700-1 703) turcii au început .din nou să facă " mare asupreală" cerînd "toate obiceiurile din plin''
deci şi "său)" 279.
Seul se strîngea Ia aşa-numita "săorie domnească " 280, care pare a fi fost un centru dr
colettare, din care se aprovizionau instalaţiile în care se făceau lu.mînările pentru curtea dom
nească.
Săoria din laşi exista la 17 aprilie 1 648 28 '·

7. PIEI
La 1 1. mai 1 660 se constată existenţa unei noi obligaţii fiscale, numită "piei" 28Z, îm
preună cu ceara, untul şi seul 283, Poate că această obligaţie s-a introdus mai de mult, pu.ÎI\d
fi, Înglobată În aşa-numitc;le "dări şi angării". După 20 mai 1 685 obligaţia dării piei lor este
consemnată frecvent 284. Darea se percepea de la ţărani, în special de la cei dependenţi, posluş
mc• sau vecini. In anul 1 675 (14 decembrie) s-au acordat scutiri şi de darea pieilor proto267
268
269
270
27 1
272
273

274
Sf. Ioan
27�

2 76

277

2 78

M. Kogălniceanu, op. cit., voi. III, p. 8.
Vez i documentele citate m a i sus.
Miron Costin, htoria în vermri polone, ed. cit., p. 483.
A rh. St. Buc., M-rea Bistriţa, VII / 1 3.
D. Cantemir, op. cit., p. 2 1 1 .
Ibidem, p. 2 1 3 .
Melchisedec, Cronica Huşilor, p . 70.
Ibidem, p. 69-70 ; Arh. St. Buc., M-rea Socola, VI/2,
Gură de Aur, XIII/1 .
Arh. St. Buc., Mss. nr. 578, f. 75 v.
Uricarul, voi. V, p. 235-236.
N. Iorga, op. cit., voi. 1-11, p. 8.

VI/4, V.Jif6

;

idem, M-re.1

Ibidem .

. 279 M. Kogălniceanu, op. cit., voi. I l , p. 46.
280 Arh. St. Buc., Achiziţii noi, XCI/66 ; referitor la aceeaşi chestiune ; ibidem, XCI/67.
colectare, din care se ;:wrovizionau instalaţiile în c:u-e făceau lumîn2irile destinate cuqii dom
neşti.
28 t ldem, M-rea Galata, XIV/9.
282 Biblioteca Centrală de Stat, nr. 347.
283 Ibidem.
284 A rh. St.

XIII/1 ; Uricarul,

Buc., j)\1:-rea Socola,
voi. V, p. 235-236.

VL/2, Vl/4, Vl/6 ;

M-rea Sf.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Ioan

Gură

de Aur,

DARILE lN MOLDOVA PlNA LA 1741

21 .

popului .Jo<11n Zambatei Burcuţă, "episcopul unguresc" de la episcopia catolică din Bacău, pre
cum şi .tuturor preoţilor şi "ţÎrcovnicilor" săi 2as . Putem presupune că toţi preoţii, care nu
aveau asemenea seu tiri, trebuiau să dea sau să plătească această dare ? In formaţiile docu
mentare nu dau -alte detalii despre acca,stă obligaţie. Ca atare, nu se ştie ce Jel de pici
trebuiau. predate slujitor-ilor domneşti şi nici in ce cantitate.
.

8. FOLARIA SAU FOLARITUL
In zwa de 17 mai 1 703 domnul Constantin Duca scria folarilor, care strîngeau folări;l
de la·. ţinutul llacăului, că mănăstirea de la Tazlău, după · privilegiile pe care le avea de la
domnii . anteriori, Împreună cu poslu�nicii ei, era scutită 286 • Scrisoarea domnului este neclar\
deoarece nu lămureşte În ce consta folăria. La 18 mai 1 708 Mihail Racoviţă acorda mănJ.s
tirii Putna o carte pentru a se apăra de folărie, adică "să nu dea nimic pentru folărie, nici
păstorii lor, nici mănăstirea, nici pielicele, nici altele ce ar cere folarii de stîni", dar păstorii
mănăstirii, scutiţi de folărit, nu trebuiau să includă între ci oameni strcini 267• Aşadar, fo
Euia sau , fol:\ritul ;wpare ca o clare pe stîni, pe brînza de burduf. Folari se numeau cei care
percepcau dare a 366. La 9 mai 1 729 se constată că folăritul era extins asupra tuturor satelor
de munte, care aveau stîni . Se acordau însă scutiri de (olărit locuitorilor din satele care
păzeau graniţa de munte 289 .
Pc lîngă brînză, proprietarii de stîni dădeau şi un număr de pielicele 29°.
Folăritul a fost menţinut şi după anul 1 742 29 1.
9. DESETINA DIN VIN

Menţionată atît de frecvent În documentele interne, Înaintea celei de albine sau stupi,
clesetina din vin, aducea un venit foarte important vistieriei. Desetina din vin a fost cunos
cută şi sistemului de impunere din Ţara Românească sub denumirea de vinărici sau vinărici
domnesc 292. I mportanţa · venitului adus de vinărici o dovedeşte faptul că unii boieri îl · răs
cumpărau de la domni. Scutirile d e vinărici se acord:tu ( U multă greutate şi trebuiau răs
cumpărate chiar din satele dăruite mănăstirilor şi marilor boieri, dacă nu se specifica scutirea
În documentele de danie 293.
Intr-un pasaj admirativ pentru
producţia de vin din Moldova, Dimitrie Cantemir ·a scris următoarele : "Dar toate celelalte daruri ale pămîntului sint cu mult întrecute
de viile minunate :ce se întind :pe o mare Întindere, - intre· Cotnari şi Dunăre, avînd atîta
îmbelşugare, încît un singur pogon dă adesea 400-500 măsuri (vedre) de vin. Vinul cel mai
generoţ se face la Cotnari 294.
Incă de la începutul secolului al XV-lea viile moldoveneşti erau fo<1rte productive, dup1
cum o dovedesc numeroasele donaţii domneşti de vin făcute mînăstirilor. Scutirile de desctină
elin vin în această perioadă de timp nu s-au acordat decît satelor sau viilor proprietăţi mă
năstireşti, ca şi pentru desetina din stupi.
Desetina din vin se percepea În bani sau În natură ·295 încă de la începutul secolului
al XV-lea şi a fost menţinută în secolele următoare. Marele paharnic, <lua din viile · de la
Cotnari zeciuiala pentru domn 296. Fiindcă el hotăra, timpul culesului viilor, primea din pM
tea fiecărui podgorean un mic dar, din care avea· un cîştig îndestulător 297•
285 Uricarul, loc. cit.
2B6 A rh. St. lluc., M-rea Sf. Sava, XXXI/15.
28 7 Th. Balan, op. cit. voi. III, p. 143.
288 August Scriban, Dicţionaml limbii româneşti, p. 5 1 9.
289 N. Iorga, op. cit. voi. VI, p. 426-427, nr. 1626.
290 Th . Balan, op. cit., voi. IV, p. 209.
29 1 Ibidem.
292 Damaschin Mioc şi Maria Balan, Vinăriciul boieresc, in "Studii şi articole de istorie",
voi. VII, p. 291 ; V. Mihordea, Vinăriciul domnerc şi Vădrăritul, în "Studii", tom. 22 (1 969)
nr. 6, f· 1 078- 1 079.
29 D./ . 'R.B., sec. XIII, XIV, XV, nr. 1 8 3 ( 1484, aprilie 24).
294 D. Cantemir,
op. cit., p. 1 09- 1 1 1 .
295 D.l.R.A., sec. XIV, XV, voi. I, nr. 96, 1 0 2 ş i 280.
296 Miron Costin, lrtoria in verruri polone, p. 4 8 1 .
297 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 79.
.
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Desetina din vm este men�ionată per manen t ş1 10 t oa te documentele de seutiri acordate
preo�ilor din la�i. Începînd din anul ! 6 1 9 :l98, imed i at sau alături cu cea din stupi. Darea era
egală cu l f l O din cantit:uea produsă, cînd se l u a în natură, sau se calcula la această valoare
c i n d se încasa în bani, Deseti na de vin se plătea sau se da de către toţi proprietarii de vii ;n
afară de cei scutiţi 299 . Dacă În secolul al XV-lea domnii donau mănă�tirilor mari cantit:;ţi
de vin, din de;etina domnească, uin secolul al XVI -lea înainte se pare că acest obicei a
fn>t, cu rare excepţii. părăsit 300 . In 1 659 Gheorghe Ghica C<m firma o scutire de desetin ă de
vin acordată unor preoţi de la Episcopia de Huş i . Desetnicii au primit poruncă să se con
l ormeze.
Darea se percepea prin grija marţlui paharnic, ai cărui subalterni Îi Întîlnim deseori con
semnaţi in reg i uni le viticole al e ţă rii . La Huşi, de e xem p l u , care era una din cele mai im
portante re g i un i viticole ale Mo l dovei , rezida paharnicul al doilea, care stringea desetina din
vin pentru domn JO I . In afară de paha;rnicul al doilea şi paharnici sÎnQ menţionaţi, foarte rar,
în documentele din această vreme, desemicii de vin '02. Toţi, oricum s-ar fi numit. erau sub
alte rn i i marelui paharnic ş i activau la ordinele l u i . Desetina de vin se percepea încă în an u l
! 67 3 3 03. Nu se �tie precis cînd a fost desfiinţat:\, în locul ci in troducîndu-se, ceva mai tirziu
vădrăritul. A existat poate şi o "st�re de tran z i ţ ie " pîn ă la introducerea noii dări 301.

10. VADRAR/TUL
S-a afirmat că în domnia a doua ( 1 700- 1 703) Constantin Duca, ca să poată acoperi
cererile turcilor, a adaos la darea pe vin cîte doi bani de vadră, dar numai pe vinul ncgu'
hlrilor �i locuitorilor din laşi, hoierii insă ,.n-au datu" :!Os. I n formaţia cronicarului e incom
pletă, confuză. Nu se· înţelege din cele relatate dacă vădrăritul se percepea de la producăt.-lri
'iau de la cei care comercializau vinul, deşi se pare că se referă mai mult l a aceştia din ur
mă, clară însă n-ar fi a.clăogat că .. boierii n-au datu" 306. Acelaşi cronicar, cînd prezintă domnia
a doua a lui Antioh Cantemir ( 1 705- 1 707), menţionează ci în toamna anului 1 705 ., s-a a
it.vodit şi vedritul pe vin În toati ţara unde sint vii, de au dat toţi cite doi bani de
vadră" . Un al1 cronicar, fiindcă, probabil noua dare greva şi viile boiereşti, adaogă urmă
Iti arele : "care acest obiceiu au purces de atunci ca un pojar vii lor" 3lJt.
Ion Neculce ne in formează ci Ilie Cantacuzino, vistiernicul lui Antioh Can temir, l-:1
sfătuit »de făcu obiceiu În ,ară, care n-au mai fost cîte doi bani vadra de vin "vădrărit" .
Cronicarul n-a uitat să consemneze că această dare o plăteau ţăranii, " iar boierii cei cu
boierii şi al�i boieri mazili, de la agă În sus, n-au d�t vădrărit" 308 . Boierii erau îngrijoraţi.
după cum se vede din scrisul cronicarilor, fiindcă orice domn, găsind darea, o putea extinde
sali adi u ,a , ceea ce s-a şi întîmplat destul de curînd.
Mihail Racoviţă a ridicat dacea la patru bani de vadră 3Q9, dar numai pentru ţărani J ll .

In toamna anului 1 7 1 4 Nicolae Mavrocordat a redus vădrăritul la jumătate şi a redactat, in
acest sens, w1 document solemn "cu blestem", întărit şi cu iscălitura patriarhului Hrisant, care
se afla în Moldova J 11. Deşi În toanma anului 1 7 1 5 s-a plătit numai cîte doi bani de ndcă,
totuşi s-a încasat aceeaşi sumă de bani ca şi În anul 1 7 1 4, c in d darea era de patru bani 3 12 •
291 D.l.R.A., sec. XVII, voi. IV, n r . 429.
St. Buc., M-rea Ga.lata, l / 1 2 ; Melchisedec, Cro11ica lluFilor, p.

299 Arh.
1 27-1 :!9 etc.

J OC Arh. St. Buc., Episcopia Huşi, XXVIII/3.
JOI Melchisedec, op. cit., p . 39.
J02 Ibidem, p. 1 27-1 29 ; Uricaml, voi. V.,

1 75-1 78.
:!OJ Ibidem,

p. 123- 1 24.
304 " Arhiva istorică", I" p. 25-26.
305 V. Mihordea, op. cit., p. 1 083.
306 M. Kogălniceanu, op. cit., voi. I I , p .
307 Ibidem, p . 46.
308 1. Neculce, op. cit., p. 1 77- 1 78.
309 M. Kogăln ice anu , op. cit., p. 52.
3 11 1. Neculce, op. cit., p. 1 84.
3 1 1 A xinte Uricarul, op. cit., p. 1 65.
J 12 Ibidem, p. 1 72.

p.

1 23-124

\1

250-252 ; Mekhisedcc, op. cit., p

41.
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2.1

Aceasta este o indicaţie că În anul 1 71 5 a fost în Întreaga ţară o produqie bună de v in.
In 1 7 1 4 Nicolae Mavrocordat a acordat scutiri de vădrărit şi altor categorii sociale ca, de
exemplu, aşa-numitelor "jupînese sărace" 3 13.
Nu ştim de cînd au fost impuse mănăstirile la plata vădrăritului. Informaţii indirecte,
că ar fi plătit vădrărit, avem din scutirile acordate de Grigore II Matei Ghica, în prima
domnie ( 1.726- 1 733) l l 4 . Vădrăritul a fost menţinut şi de Constantin Mavrocordat În prima
domnie 315. Mănăstirilor li se acordau seu tiri de vădrărit pentru toate cantităţile de vin pe care
le aveau 3 16 sau pentru un număr fix de vedere 317. Prin aşezămîntul său fiscal, Constantin
Mavrocordat (octombrie 1 74 1 ) a hotărît ca moldovenii să plătească vădrări� ·patru bani, strii·
inii cu vii în ţară cîte şase ba(hi de vadră, jar pentru vinurile în tranzit cîte doi bani 3 18•
Vădrăritul s-a incasat şi după anul 1 74 1 . Chiar Constantin Mavrocordat, acorda la 20
aprilie 1 743, scutiri de vădrărit mănăstirilor închinate 319. Vădrăritul, sporit se încasa şi inainte
de 1 764. Grigore Calimachi în 1 764 320, făcea cunoscut că mai inainte se introdusesc aşa-numita
"năpaste la slujba vădrărirului", care se ridica la două vedre de vin din zece 321•
Considerind un asememnea procedeu de impunere ca intolerabil şi care aducea "hulă"
celor ce il percepeau, obligînd pe producători, "si plătească ce nu au" şi nefiind nici 1.1
vorînduială ca si ştie şi săracii" ce trebuiau să �lătească, mulţi şi-au lăsat . viile în para
gină. Vidrăritul 'cu �daosurile şi "năpăştiile" vădrarilor semăna cu un adevărat jaf, astfel
incît producătorii
cum scrie un cronicar - nu puteau "să se îndulcească ', şi ei cu ce�·a
din munca lor de un an. Ca toţi banii preţul ce lua pe vin, nu le ajungea să dea
numai la vădrari" 322 • Evident că aceasta fiind situaţia Grigore Calimachi a hotărît desfiin
ţarea acestei "năpăşti" fixînd vădrăritul la opt bani vechi de vadră, şi intenicînd orice
adaosuri. Totodată, a poruncit să se măsoare toate vasele, şi mari şi mici, "cu cotul de
fier, carele este la amîndouă capetele cu boure domneşlii , şi este făcut pe măsura cotului mun
tenesc şi nu îi aruncă năpaste" . Vădrarii au fost obligaţi să-şi facă "conturile" după acest
etalon, c are se afla fixat pe un perete al vistieriei domneşti. Domnul a întocmit .,ponturi•
speciale după care trebuiau să se conduci vădrarii in operaţiile de impunere şi percepere
Dacă darea ar fi fost arendată, arendaşii erau obligaţi să urmeze aceleaşi prescripţii.
Hrisovul a mai dat indicaţii şi despre aşa-numita vadră domnească şi stărosteasci,
care se luau direct din crame. Vadra domnească se percepea numai de la Odobeşti, iar
vadra stărostească din regiunea de la Odobeşti şi pînă la Trotuş. De la o vreme, însă,
se făcuse obiceiul de se lua vadra stărostească din tot ţinutul Putnei, iar cei rînduiţi s)
strîngă vadra domnească făceau măsura vedrelor cî� voiau. In această privinţă s-a ho
tărît ca vadra domnească să se ia numai de la Odobeşti, iar cea stărostească pînă la
Trotuş, şi vadra să aibă o capacitate de zece ocă. Se mai relata apoi că staroştii şi alţi dre
gători cumpărau vir. de pe loc, cu preţuri reduse şi apqi il împărţeau pe la cîrciumi ca
să fie vîndut cu un preţ ridicat. S-a interzis şi această practică 323. Unii mari dregători
trimiteau cantitatile de vin pe care le obţineau in felul acesta subalternilor lor ca să le
vîndă 324•
Ce se făcea cu vinul strîns pentru domnie din desetină şi vadra domnească, se con
suma in întregime sau ce depăşea .necesităţile curţii domneşti se comercializa ? Răspunsul
ni-l dă un document din 9 februarie 1 727 cînd Grigore Ghica se adresa vornicilor de
Botoşani, ,.pentru vinul gospod ce se împarte pe sate de să vinde". Nu aveau să impună
la o asemenea obligaţie satelor Truşeşti ş i Costeşti ale mănăstirii Trei Ierarhi 325. Deci şi
vînzarea vinului domnesc, provenit din desetină şi vădrărit, intra în preocupările dregăto
rilor locali ai puterii de stat. S-a interzis însă vînzarea obligatorie a vinului ispravnicilor
de tinut 3<.6.
-

313
3M
3 1.5
3-.s
3 17
3 18
319
320

Ibidem, p. 1 74-1 75.
Arh. St. Buc., M-rea Aroneanu, I/1 1 .
I . Neculce op. cit., p . 323.
Arh. St. Buc., Mss. nr. 578 , f. 4 5 ; Idem, M-rea Aroneanu, I/13.
I dem, M-rea Bogdana, :XXXI I/1 ; Uricarul, voi. VIII, p. 238-240.
N. Iorga, op. cit., p. 309.
Uricarul, voi. Il, p. 1 14 - 1 20.
Ibidem, voi. VIII, p. 238-240.
32 1 Ibidem, p. 239-240.
322 Ibidem, voi. 1, p. 1 30 şi urm.
323 Ibidem.
324 A. Sava, Documente orheiene, p. 202-203 ( 1 734, martie 1 8).
325 Arh. St. Buc., Mss., nr. 578, f. 3 1 1 .
326 Cronica Ghiculefti[or, p . 671.
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O însemna re din jurul anului 1 700, referitoare .la "izvodul"' rămăşiţelor din vin ate
locu i torilor din anumite sate din 'inutul Putnei, indică datoriile unui mare număr de
podgo re n i , în bani· şi vedre de vin, care din produqia anului nu-şi putuseră acoperi nici
dările 3.:7.

1 1 . CHILE
Cronicarii . Vasile Damian şi Tudose Dubău au scris că "de la luarea Cameniţei incepu
tara Moldovei a să Îm puţ ina şi a se pustii de mare asuprcală ce avea, cu de toate, de
zaherele multe ce poartă în toţi ai, de bagă în Cameniţă şi de schimburile oştilor ce · le duc
de la bagă în Cameniţă şi a p a şilor. Nu potu ajunge nice cu spusul, nice a scrie cu condeiul,
cît greu şi citii robie, şi dintr-alte pagube făcîndu-se săracilor · prin casele lor, plîngere
şi su sp in e" ' l2B.
Apăsilotea fiscal5., datorită în cea. mai mare parte exploatării turceşti, precum şi in
treţinerii trupelor din Cameniţa, a luat forme nemaicunoscute în istoria Moldovei. Docu
mentel e interne indică aceste obligaţi i fiscale, desp re care c ronica ri i mărturisesc că nu pot
fi redate nici în scris. Incepind cu ultima do!l) n ie a lui Gheorghe Duca ( 1 678- 1 684) s-a
introdus o noua obligaţie fiscala În natura, pentni ţărani, denumită .. chile"' 329 sau .. chilele
Cainen iţei", care au fost mai greu de suportat decît dă r i le :!Jc:, mai ales în an i i cu recolte
slabe şi cînd ţara era prădată şi regiuni Întregi incendiate de turci, t5.t�ri sau polon i .
D e această contribuţie Î n grîne nu erau scutiţi nici posluşn icii mănăstirilor închinate
şi nici puţinii vecini care mai rămăseseră prin sate. La 24 ianuarie 1 693, Co n stan t in Can
temir arăta că în satele Bel c eşti şli Plopi ale mă nă sti ri i Galata mai erau doar 29 de vecini.
care� deşi deplas aţi . şi s5.răciţi, au fost obligaţi totuşi s5. dea "cîte o chilă de piine cînd
se vor d a chile la Cameniţă" 331 • In aceeaşi situaţie şi cu aceleaşi obligaţii erau vecinii
şi posluşnicii ce l o rlal te m5.năstiri m. Să nu se creadă însă c5. toţi cei 29 de oameni aveau.<!
de o chilă de pîi n e, ci fiecare cîte una m. Cupri ns u l di spoz iţ i ilor domneşti, referitoare la
această obligaţie era cain următorul : "iar cînd s-ar Întîmpla vreo po r u n că de la Împărăţie
să de chil i de Camniţă, să dea un om cîte o chil:! de pîi n e " 33�. Unele m:lnăstiri au reu1it
să obţin5. scutiri de noua o bligaţie impusă posluşnicilor 335. Nu avem însă nici o i n. for maţie d
ar fi tre bui u să supo r te această d are din produqia prop rie de cereale şi boierii.

Referindu-se la situaţia economică şi politică a anului 1 736, Ion Neculce ne informeaz:l
că le era prea greu oa meni l o r, că de i a rn ă vitele le murise şi de pîne pe multe locuri ducea
lipsă, ci nu r o di se anul ttecu t". Dar, peste vad viind vizirul la Dunăre . . . eşit-au grele ialoviţe
pe ţară ... şi chile de pîne şi de orz în doua t re i rînduri" m.

Se pare că şi ac es te cantităţi, chiar ridicate de mai multe ori, variau, fiind in funeţie
de trupele care lu a u parte la campanii. Îri asemenea ocuii nu se ţinea seama ca fusese
secetă, e pidemii sau că populaţia se bejenise de teama jafurilor m.
Darea o dată introdusă, cînd statul nu avea nevoie de ea n-a fost desfiinţată, Ci
transformată în bani 338.

327
l2B
329

Aurel Sava, Dommente putnene, voi. I l , p. 1 0- 1 1 .
Cronica lui Varile Damian şi Tudore Dubău, in Studii şi dowmente, vaL lll,p. 1 6.
Arh. St . . Buc., M-rea Galata, VI/28 ; M-rea Socola, VI/4.

330 M. Kogălniceanu, op. cit., voi. II, p. 38.
33 1 Paul Mihail, Documente moldoveneşti, gărite la Comtalltinopol, în "Cercetări i st o-

rice", an. X-XII, nr. 1, p. 108- 1 1 1 .

Ibidem.
333 Uricaml, voi. III, p. 92-98.
334 Arh. St. Buc., M-rea Bistriţa, IX/5 ; Uricaml, voi. V, p. 244-245.

332

Arh. St. Buc., M-rea Socola, XI/5 ; Uricarul, voi. V, p. 244-245.
335 Arh. St. Buc., M-rea Socola, Vll1/6 ; M-rea Barnovschi, V/7 ; Mss. n r. 578, 43-44 ,
149 ; M-rea Coşula, VI/2 ; N. Iorga, op. cit., voi. VI, p. 421, nr. 1 61 3 ; Uricaml, voi. I I I ,
p. 49-5 1 ; Melchisedec, Cronica Huşilor, p. 209-210.
336 1. Necul ce , op. cit., p. 337-338.

337 Ibidem, p. 360-365.
338 C. C. Giurescu, O<p. cit., p. 663.
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1 2. BUTEA DE PACURA
Tndad ce în Moldova s-a început exploatarea păcurci, domnia a început să ia o
anumită cantitate, sub denumirea de ,.păcură domnească ... ce se cheamă bute " . Prima relatare
in acest sens o avem din 22 iunie 1 668, cînd Antonie Ruset da o carte mănăstirii Bistriţa.
ca pe cine va trimite să meargă În satul Lucăceşti, din ţinutul Bacăului , să "deschiză
fîntmile ciale de păcură ce sînt pre hotarul svintei mănăstiri şi dacă să vor deschide altu
nime să nu aibă a-i zăciui, nici păcură domnească ce să cheamă bute, încă să nu dia.
numai ca să aibă a lua egumenul de a dziace ce va fi" 339. A doua relatare pentru păcură
domnească ,.ce se cheamă "bute", o avem din 5 octoml>rie 1 696 340•
Un negustor rus în trecere prin laşi in anul 1 701 arată că izvoarele de păcură se luau
in antrcpriză de strcm1 şi din cauza aceasta păcura era foarte scumpă, "o doniţă plin.l
costa patru griveni" 34 1.

I.ES IMPOTS EN MOLDAVIE DEPUIS LA FONDATION DE L'ETAT
ET JUSQU'A 1 74 1 (Il)
R e s u m e
Nous avons continue a rechercher l'apparition et l'evolution du grand nombre d'imp6ts
cn argent et en objets impose aux entreprises et aussi les imp6ts pour le revenu commercial.
Nous avons suivi particulerement le grand nombre d'imp6ts fixes a la propriete cultivee,
sourtout les vignobles et a.ussi les terrains cultivcs avec du bie, mai"s (depuis l'introduttion
de cette cultures), du tabac etc. Un grand nombre d'imp6ts en argent et objets a. ete
supporte par les proprietaires de ruches et les possesseurs des anirnaux petits (moutons,
porcs, volailles), et grande (vathes, boeufs, chevaux).
On a enumere et expose les attributions en matiere d'imp6ts et de perceptions mais aussi
les abus des agents fiscaux. En meme temps, on a souligne le f"'it que pendant cette pcriode de
l'hist:oire de la Moldavie les categories sociales privilegiees particulerement les dignitaires
d'ctat et les membres de haut clergc, bien qu'ils disposâssent des plus entendues proprietcs, et
de nombreux biens ont ete cxempts de toutes sortcs d'imp6ts et aux autres privilcgies un
a accorde des grandes rcductions. Les impots ont c{'c en fait supportcs par les paysans et
la population des villes.

339 N. Iorga, Neamul lui Petm Şchiopul şi vechi documente de limbă mai nouă, extr.
din "Analele Academiei Române", Memoriile seqiei istorice seria a III-a, tom. XVIII,
Bucureşti, 1 9 37, p. 374.
340 Bibl. Acad., XXXII/140.
341 G. Bezviconi, Călători ruşi in Moldova şi Muntenia, Bucureşti, 1947, p. 72. In
notă relatează că 4 griveni erau egali cu 40 copeici.
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